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 القول الفصل إلعادة ترتيب األمة على ميزان احلق والعدل

 هـ١٤٢٠ شوال ٢٩مسجد العيدروس 
 :اخلطبة األوىل

. مث الذين كفروا برم يعدلون    {احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض، وجعل الظلمات والنور،          
يف السماوات ويف   وهو اهللا   . هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجالً وأجلٌ مسمى مث أنتم متترون            

 .}األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
سبحانك اللهم وحبمدك أنت موالنا يف هذا الوجود وال موىل سواك، وأنت اخلالق واملتصـرف وال                

 .خالق وال متصرف إال إياك، نسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدين والدنيا واآلخرة
د الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد، ونشهد أن               ونشهد أنك أنت اهللا الواح    

عبدك ونبيك الذي دعا هذه األمة إىل الرشد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا النيب حممد، اللهم صلّ وسلم على          
سيدنا حممد الذي ربط املاضي باحلاضر، واحلاضر باملستقبل، وجعل هذه األمة على غاية من الصدق،               

مل، وعلى غاية من االستعداد لآلخرة والوجل ، وهو القائل يوم قام مرعوباً وهو يف بيـت                 وحب الع 
ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح الليلة من ردم يأجوج ..ال إله إال اهللا ((: زينب بنت جحش  
يوقض من  ... ((:  وحلّق صل اهللا عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى وقال         ))...ومأجوج مثل هذا  

 وصلّ اللهم على آله وأصحابه ومن تبعهم        )) صوحيبات احلُجر رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة        
 .بإحسان إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
يه حممد صلى   ليس أحداً يف هذا العامل والوجود أصدق تعبرياً وأصدق كالماً بعد كالم اهللا تعاىل من نب               

اهللا عليه وسلم، وهو النيب الذي بِعثَ إىل العامل كله من عصر البعثة إىل يوم النفخ يف الصور، وهـو                    
اإلمام الذي ال ينشق له غبار، والنيب الذي جرى على لسانه وعلى أفعاله ما يلزم األمة حسن االتباع                   

 لنا يف هذه احلياة كل أمر ديننـا وأمـر           يف كل األمور يف الليل والنهار، وهو النيب الكرمي الذي بسط          
دنيانا، هذا نبينا الذي منحه اهللا تعاىل من العلم ومنحه من القدرة على العطاء ومنحه مـن املعجـزة                   
ومنحه من االطالع على ما حيصل يف العامل ما يكفينا أيها املسلمون، أن يكون لنا منهجاً ومنوذجـاً                  

 .وطريقاً يف كل ختبطاط اليوم
ها املسلمون يف عباداتنا، ويف عاداتنا، ويف مواقفنا الداخلية اخلاصة، ويف مواقفنا اخلارجية العامة              إننا أي 

لفي أمس احلاجة إىل تقليب صفحات كتاب اهللا على الوجه الصحيح، وتقليب صفحات السنة على                



التنا وارتقـاًء إىل    املنهج السليم حىت خنرج من دائرة العبث والعشوائية بدءاً من صلواتنا ومروراً مبعام            
قراراتنا، إننا يف أمس احلاجة أيها املسلمون أن نعرف أنفسنا يف هذا العامل حىت نستطيع أن نكون خري                  
أمة أخرجت للناس، وقد تسابق الناس اليوم على تقليد الغرب والشرق، وعلى تأييد الكذب والنفاق               

ات ويف كثري من العادات ويف كثري من        حىت صار االحنراف قاعدة، وصار اإلسالم يف كثري من التصرف         
 .التهيؤات شذوذاً
إن صالتك وصيامك وقيامك وحجك وزكاتك ودعاءك وبرك لوالديك وصـلتك           : أيها العبد املسلم  

ألرحامك والقيام حبقوق جريانك، وبيعك وشرائك، ووظيفتك يف إدارتك، وراحتك يف بيتك مـع              
ت ذلك يوماً؟ أم ظننت أن الـدين والشـريعة          أهلك كل ذلك مزموم بزمام شريعة نبيك، فهل عرف        

واإلسالم هو جمرد كتاب يسمى القرآن موضوع يف رفوف املساجد، يقرأه الناس حيناً للتربك، وحيناً               
للتأمل، وحيناً لتحسني األصوات به، لكنه غري موجود خارج املصاحف، غري موجود يف حيـاة األب       

ري موجود يف حياة املعلم واملتعلم، غري موجود يف معاين          واألم، غري موجود يف حياة الشاب والشابة، غ       
 .حياة احلاكم واحملكوم

لو كانت هذه الصور املتحركة والساكنة اليت شغلت جيل أمة حممد، وما نسـمعه يف               : أيها املسلمون 
هذا العامل من حتوالت وتغريات إذا كان العامل من طرفه إىل طرفه قد اجتمعت قوة الكفر فيـه علـى     

ة املسلمني يف العامل وعلى سحب البساط من أعمال الشريعة وعلى العبث مبقدرات األمة وعلـى                إهان
انتهاك حرمات املسلمني املستضعفني إذا كان ذلك كله نراه اليوم يف حياتنا اخلاصة والعامـة فمـاذا                 

إلسـالم أيهـا    وأين هـو ا   .. يقول لنا اإلسالم، وماذا خياطبنا اإلسالم، وماذا يدعونا إليه اإلسالم ؟            
املسلم؟ باهللا عليكم تعالوا بنا إىل كل موقع من مواقع حياتنا العامة واخلاصة لنسأل أيـن اإلسـالم،                  
أيوجد اإلسالم يف أخالقنا بنفس املعىن الذي تكلم عنه املقتدى األعظم والنيب األكرم صلى اهللا عليـه                 

خالق النبوة وعلى حتمـل املسـئوليات    وسلم؟ أيوجد اإلسالم يف املدرسة فينشأ طالبنا وتلميذنا من أ         
وعلى إدراك الغايات واألهداف اخلاصة والعامة اليت دعا إليها معلم األمة؟ أيوجد اإلسالم يف السـوق    
والسوق اليوم موقع البطش والغش واحلرام، وموقع احللف الكاذب، وموقع اخليانات أيوجد اإلسالم             

، موقع بيع الدين بالدنيا، وموقع بيع الضمائر، وموقع         يف اإلدارات؟ وقد صار كثري منها موقع الرشوة       
بيع كلمة املعىن العظيم بال إله إال اهللا، خربونا أيها املسلمون مبواقفنا اخلاصة مث انظـروا يف املواقـف                   
العامة، هذا العامل يشهد حرباً طاحنة ضد أناٍس قالوا للكافر ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، واملسلمون                  

 ال يستطيع أحد منهم حىت أن يدرك من باب اإلدراك ال من باب احلركة أننا اليوم وصلنا فعالً                   مجيعاً
ويل للعرب من شر قـد      .. ال إله إال اهللا    ((: إىل اإلنذار الذي قال فيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم         

نفسه على خري   كثري من الناس يرى أنه يف خري إلنه يصلي ويرى يف خري ألنه يصوم، ويرى                 ))اقترب  
كثري من الناس يرون أنفسهم على خري ألم قد غريوا كثرياً من األمور اليت كان عليهـا                  و ألنه يزكي 



بسطاء األمة، منهم من يرى أن منعه للصالة على النيب يف املساجد ومنع زيارة القبوروإقامة املعاين اليت                 
 .وية هذه هي حقيقة الدعوة النب.. جاءت ا الربامج املعاصرة 

وكلنا مجيعاً الذين نسري على املنهج التقليدي القدمي والذين جاءوا لنا باملناهج اجلديدة تبيع وتشتري يف       
سوق العرض والطلب للكافر الذي يسوس األمة خببثه ويدوس عليهم حبذائه، واملسلمون يعيشون هذه              

ى ؟ ومن منا أيها املسـلمون كمـا   األزمات يف كل مكان من العامل فإىل أين املنتهى ؟ وإىل أين امللتق       
يفكر يف تصحيح حالته والتوبة والرجوع إىل اهللا وصالح بيته وصالح نفسه أن يفكر يف هذا العـامل                  

 الذي تعيشه األمة مجيعاً حتت مقتضيات أذى الكفر والكفار للمسلمني؟
يف بيوت أذن اهللا أن ترفـع   {:حنن يف بيت من بيوت اهللا،اليت قال اهللا تعاىلفيها  : يا أمة ال إله إال اهللا     
واسم اهللا جل جالله هو أعظم شيء يف هذا الوجود والعامل، وأذن لنا أن نقرأه يف                } ويذكر فيها امسه  

كل حلظة من حلظات حياتنا عندما نأكل ونشرب، وعندما ننام، عندما نأيت أهلنا وعنـدما خنـرج،                 
ارك، والكافر ال يريد ذلك من هذه األمـة         وعندما ندخل، ألن اهللا منحنا أن نعيش حتت ظل امسه املب          

 .ومسخها مسخاً أسأل اهللا تعاىل أن يربئنا منه
 وينشأ ناشأنا اليوم رمبا كان من طرف العامل اإلسالمي إىل طرفه ال يتعرف على دقائق اآلداب اخلاصة   

 األمة ببعضـها    يف دعوة حممد بن عبد اهللا فضالً عن اآلداب العامة يف عالقة املسلم باملسلم عن عالقة               
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منـه             ((: البعض، من هو القائل   

 من هذا القائل؟ أنه معلم األمة، إنه كاشف الغمة، إنه       ))عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى        
عي فنجمع الناس، ونعلّم النـاس،  الذي علمنا يف ذلك العامل البسيط األول أن نتحمل هم اجلسد املتدا   
 .وحنبب الناس للناس، ونقرب األمة يف حياض الدعوة احملمدية املباركة

إن الكافر ال حيمل حالً، أيها العبد املسلم ما تشهده اليوم يف عاملك اخلارجي أو يف عاملنا الداخلي من                   
 مرحلة بعد مرحلة، وجيل بعد      كل نوع من كل صفة من كل تصور إمنا هي اهلزائم اليت تتلوها اهلزائم             

جيل، وإننا أيها املسلمون يف أمس احلاجة إىل فتح كتاب اهللا على املعىن والصفة اليت دعا إليها حبيبنـا      
اليـوم يف العـامل     } أفال يتدربون القرآن أم على قلوب أقفاهلا      {: ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم     

 لكنهم ينفذون برنامج الكفار، برناجمه يف السياسـة         اإلسالمي أناس يصلون ويصومون ويتعبدون اهللا،     
واالقتصاد، برناجمه يف كشف أحوال هذه األمة يف تعذيب أهل ال إله إال اهللا، ما تغنيك صالتك ومـا              
تغنيك عبادتك وأنت أيها املسلم تعلم أن الدين ال يقف على شطر واحد وال على برنامج واحـد إن                   

أنتم خري أمة   ) كنتم خري أمة    : (إلسالم فقيل له كما قاله اهللا تعاىل      املسلم حل متكامل صنعته دواعي ا     
يف العامل يوم كنتم حتملون القرآن، أنتم اليمانيون جزء من اخلريية العاملية اليت رمسها لكم نبيكم حممد                 
بن عبد اهللا يف صالح هذا العامل وأنه لن يصلح أمر آخر هذه األمة مبا حنن عليه اليوم سـواء كانـت                   

لدعوات القدمية على عالا أو كانت الدعوات اجلديدة على منجزاا إن اإلسالم مبعناه السديد مبعناه               ا



الصحيح مبعناه العايل مبعناه العاملي مبعناه احمللي هو أعظم من ذلك كله إن اإلسالم خياطبنا كـل يـوم    
 هل حتسون ذا التجـاذب؟  ))كالبنان يشد بعضه بعضاً ((: وكل ليلة املؤمن للمؤمن كالبنيان، أو قال     

هل حتسون ذا التحابب؟ حنن ال حنس بذلك، نشعر أيها املسلمون أننا خالل السبعة األعـوام، بـل     
والعشرة األعوام اليت فتح لنا فيها منافذ الدعوة ومنافذ اخلري ال زلنا حنتاج إىل وقفة جديدة مع شعوب                  

كم والعامل ، وخناطب مجيع اجلماعات اإلسـالمية علـى          امللة مع أهل ال إله إال اهللا، إننا خناطب احلا         
مستوى اليمن وخارج اليمن إننا حنتاج إىل وقفة جديدة، هذه الوقفة نقيم فيها عالقتنا بالكافر علـى                 
مقتضى كتاب اهللا وسنة نبيه وعلى عالقتنا فيما بيننا على مقتضى كتاب اهللا وسنة نبيه إننا ال نريـد                   

ث اليت أسقطت اخلالفة اإلسالمية يوم من األيام يف جـزء مـن العـامل               األحداث تتكرر،إن األحدا  
اإلسالمي كان حيمل شعارات من بعض اليهود وبعض املسلمني الذين انطووا حتت تلك املظلة الكافرة         
ال نريد األحداث تكرر نفسها إن اإلسالم هو دين احملبة، اإلسالم دين األخوة، كان النيب عليه الصالة                 

ما من األيام بعث رسالة إىل آبائكم وأجدادكم يف اليمن وكانوا على بساطة أكثر مما حنن                والسالم يو 
فيها فبمجرد وصول هذه الرسالة حتركت وفود اليمن غري حمتاجة إىل اقتناع أو إقناع بل اقتنعـت أن                  

وفود الناس قد بلغت يف اجلاهلية إىل أزمات يف كل شيء حتتاج إىل اخلروج من األزمات وملا قدمت                   
ألن  ))جاءكم أهـل الـيمن كالسـحاب       ((اليمن على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم قال ملن معه            

السحاب حيمل الغيث، هل هذا السحاب الذي تكلم فيه النيب مع آبائكم وأجدادكم يوجد اليوم فيه                
يف املدرسـة هـل     أثر يف حياتنا، يوجد اليوم أثره يف بيوتنا، هل يدري طالب العلم اليوم يف اجلامعة و               

يدرون دور اليمانيني يف نصرة اإلسالم واملسلمني أعيدوا مفهوم التاريخ فإن القرآن كله تاريخ ،كثري               
من آيات اهللا ختاطبنا عن التاريخ والكافر مسخ التاريخ ال يدري أحدكم يف اخلمسني السنة اليت مضت        

 جاءنا جديد تبعناه، كلما جاءتنـا       يف حياتنا ماذا جرى فيها من مؤامرات ضد اإلسالم ولذلك كلما          
موضة سرنا خلفها، وقد قال املعلم األكرم والنيب األعظم صلى اهللا عليه وسلم خماطباً جيل الثبـات،                 

إياكم وهيشات األسواق الذين يتبعون كل ناعق        ((: خماطباً جيل املعرفة، خماطباً جيل الكتاب والسنة      
سالم هو خيارنا ولكنه اإلسالم الذي جيمع بني املسلمني ال           لسنا حباجة إىل اختيارات جديدة فإن اإل       ))

يفرق بينهم، اإلسالم الذي يصنع صاحب القلب الكبري كما كان النيب البشري صلى اهللا عليه وسـلم،                
 أين هؤالء الشباب الذين تتسع صدورهم للموافق واملعارض للمحب واملبغض كما كان املعلم القدوة؟

نا ومساجدنا وحياتنا اخلاصة وحياتنا العامة حتتاج إىل انبعاث جديـد ملعرفـة             إن بيوت : أيها املسلمون 
جديدة لكتاب اهللا ولسنة نبيه، ليست على الربامج املربجمة، وإمنا على املعاين األساسية اليت عني فيهـا                 

 حكامنا  النيب خطر املستقبل وعني لنا فيها إشارات األمل القادمة يف هذه األمة إين أسأل اهللا أن يوفق                
ووزرائنا وعلمائنا وأحزابنا أن تستعيد ابتعاث هذه النهضة اإلميانية ولن يتأتى أيها املسلمون إنبعاثها إال  
بإعادة جديدة من خالل املعرفة من خالل الدروس من خالل املساجد من خالل املنابر دعوة جديدة                



فة كانت من الربامج املطروحة ال ترتبط بشرق وال بغرب وال بتوليف وال بدعوات قاصرة على أي ص      
اليوم يف هذا العامل إننا حنتاج إىل كتاب اهللا حنتاج إىل سنة النيب اليت جتمعنا ال تفرقنا اليت تصلح عِاملنـا            

 .ومتعلمنا
إن القضايا اليت خيتلف عليها الناس أمرها سهل بسيط ال تعظّموا قضايا النـاس إن               : أيها العبد املسلم  

 البلدان إذا وجدت املخلصني ووجدت العلماء العـاملني ووجـدت الربنـامج     هذه البلد وغريها من   
اإلسالمي املتكامل ستنتهي القضايا اليت يأكل ويعيش ا الناس ستنتهي قضايا البطون وستنتهي قضايا              
 الصراع على البسملة واملولد والقنوت وعلى غريها من الثمانني املسألة اليت طرحت يف هذا العامل منذ                

ة  سنة تقريباً إننا ال نشجع مسلماً أن خيرج من الشريعة وال نشجع زائراً على اخلروج عن دائـرة                    مائ
اإلسالم ولكن نرى أن املسلم الذي ورث عن آبائه وأجداده كثرياً من النماذج والعادات والتقاليـد                

 . وال تفريطحتتاج إىل جتديد معاين املعرفة حىت يتعرف على قضايا الشريعة حتت قاعدة ال إفراط
ونريد من شبابنا وكل الرجال الذين يريدون أن يصلحوا الواقع ويغريونه ال تشتغلوا ببسطاء األمة إذا                
جاءوا إىل اجلند يف يوم دخول اإلسالم فأثاركم ما يفعله بعض العوام من حتريق بالنار ولعب باحلديد                 

وة مبعانيها الكلية إننـا نـدعوكم مجيعـاً    وأعمال رمبا ال تتالءم مع العقل املسلم إن هذه ال متثل الدع  
املريض واملعاجل أن يرتقوا إىل مستوى اإلسالم، حنن لسنا حباجة إىل سباب وشتائم هذا ميدح نفسـه                 
وذاك يشتم غريه إن اإلسالم أعلى من كل ذلك، إن اإلسالم بلسمنا الشايف ومعاجلنا الـوايف الـذي                  

 .يدخلنا مجيعاً
 على عالته أكان حزبيا على ما عنده أكان سلفياً على تصـوراته أكـان               أكان صوفياً : أيها املسلمون 

عامياً أومن كان أصحاب املذاهب اإلسالمية كلنا نريد اجلنة وخناف من النار، ونسأل اهللا سـبحانه                
وتعاىل يف كل ليل وار أن يغفر لنا ويغفر لكل مسلم إن وحدة األمة إذا أردمتوها لن تتأتى مبا عليها                    

 .ج املطروحة من الصراعالربام
يا من تريدون صالح األمة، يا من تريدون تغيري العادات السيئة، انظروا إىل ما دخـل                : أيها املسلمون 

علينا يف كل موقع فإننا نعيش حياة منهارة يف كل تصوراا، وإن اإلسالم يدعو العاِلم إن كان هناك                  
كلكم راٍع   ((وبنته إن كان من أتباع القائل       عامل يدعو كل مسلم إن كان حريصاً على بيته وزوجته           

 أعدوا أنفسكم ملسئولية يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب               ))وكلكم مسئول عن رعيته     
سليم، إن سالمة القلوب تقتضي أن جتمع األمة على احملبة، وأن جنتمع على قواسم اإلسالم املشتركة،                

ن على مراد صاحب القرآن وأن جنمع األمة على ثوابت السنة على            وأن جنمع األمة على مبادئ القرآ     
مراد صاحب السنة ونفسح صدورنا لكل مسلم فَِهم الكتاب خطأ فِهم السنة خطأ أو صلى خطأ أو                 
صام خطأ أو زار قرباً خطأ أو تصور يف احلياة خطأ فإن ديننا دين املواقف، خربونا أين املواقف خربونا       

 رجال املواقف الذين ال يزيدون الطني بلة وال يزيدون األمة حمنة فوق حمنتها؟ لقـد                أين املواقف وأين  



استثمر الكافر صراع املسلمني، واستطاع أن يبث يف احلياة سرطاناً دخل علينا من كل مكان يهدمنا                
 أهل  من الداخل، يهدم بني األب واالبن، يهدم بني اجلار واجلار، يهدم بني اإلدارة والسوق، يهدم بني               

ال إله إال اهللا، إننا نسأل اهللا أن ينظر إلينا نظرة من عنده يصلح ا حاكمنا، يصلح ا عاملنا يصلح ا                     
شبابنا، يصلح ا قضاتنا، يصلح ا أحزابنا يصلح ا رجالنا ونسائنا، اللهم إنك قد بينت على لسان                 

 فإنا نسألك أن تعلمنا مبا صلح به أول هذه          نبيك أنه ال يصلح أمر آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا            
 .األمة مبنك وفضلك يا رب العاملني

أعوذ بـاهللا مـن     } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {وقال عز من قائل كرمي      
. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحداً    {الشيطان الرجيم   

 مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريـد               واصرب نفسك 
 .}زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر                
 .يم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيماهللا العظ

 
 : اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي منح هذه األمة العزة بكتاِبِه وباتباع سنة نبيه على املقتضى الذي رمسه ذلـك الـنيب                   
الكرمي، وامللهم احلكيم، الذي مجع متفرق شتات العرب، ومجع متفرق شتات العجم، وأعلن للعامل أن            

 وال أعجمي إال بتقوى اهللاال فرق عريب بني. 
سبحانك اللهم وحبمدك، علمتنا على لسان نبيك حممد معاين الوحدة يف الفكر، معـاين الوحـدة يف                 
األرض، ومعاين الوحدة بني أهل ال إله إال اهللا، ونسألك اللهم كما علمت هذه األمة هـذه املعـاين                   

ان واهلوى اليت جزأت وشرذمت أمة حممد، فجعلت األمة         العالية أن ترتع نوازع الدنيا والنفس والشيط      
أعداء، وجعلت األحباب أِلداء، ووصلت بعد ذلك يف عداوا إىل أن يصري اإلسالم سبباً من أسباب                

 .العداوة والبغضاء
اللهم إنا نسألك أن تنظر إىل هذه األمة فتكشف هلا سر الدعوة اليت مجعت اشتات العامل على لسان                  

ن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اللهم صل وسلم على هذا النيب الكرمي، وعلى أصحابه ومـن                  حممد ب 
 .تبعهم بإحسان وصدق يقني إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون



صراع بـني   إنَّ اإلسالم هو احلل األخري يف العامل، والذي يعبثون به كورقة من األوراق كي يفجروا                
يريدون ليطفئوا نور {األمة حىت يظهر اإلسالم بوجه غري حسن عليهم أن يعلموا أنَّ اهللا قال يف كتابه          

 .}اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون
ما يطرأ على قلبك وعلى فكرك وعلى تصورك يف هذه الساعة من تشويه ذهين يف               : أيها العبد املسلم  

 ملا تسمع، أو ملن تسمع فاعلم أن هذه واحدة من الوسائل اليت رمسها الكفر والكفار يف عـامل                   عقلك
املسلمني لعداوة بعضهم البعض، إن الذي يضع القول ويقول ما هذه إال خطبة رجل صويف ظاناً مـن     

ـ                ا مـىت   نفسه أنه على منهج االقتداء مبحمد إمنا هذه سياسة الكفار يف عقل اإلنسان املسلم، خربون
احلق من أي لسان، ونتأثر بالعلم من أي مكان، ونريب قلوبنا على الصفة             .. نتخلص منها فنسمع احلق   

اليت ربطنا عليها سيد ولد عدنان وعندها أيها املسلمون إذا اتحدت قلوبنا وأرواحنا، وعرفنا بعضـنا                
احداً، ونقرأ كتابـاً واحـداً، إذا       البعض وحنن نصلي إىل قبلة واحدة، وحنب نبياً واحداً، ونعبد رباً و           

اجتمعت كلمتنا على حق وثبات فسوف تنكشف لكم مؤامرة األعداء، سيظهر لكم من املستفيد ِمن               
 .صراع املسلمني
إنَّ األمة اليوم صارت شعوب إعالمية، ومل تعد بشعوب إسالمية، وإنه أمر مؤسف أن              : أيها املسلمون 

غثـاء   أنتم ((: صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه قد قال ذلك يوم قال         يقال مثل هذا على منابر رسول اهللا        
حب الدنيا وكراهية  ((:  قال)) وما الوهن يا رسول اهللا؟  ((:  قالوا )) كغثاء السيل، يلقى عليكم الوهن    

 فالنيب قد أخرب عن اهلاوية اليت تسقط فيها األمة، فمن هذا الذي يريد أن يقول أن رسول اهللا                   ))املوت  
 لى اهللا عليه وسلم مل يصور حقيقتنا؟ ص

كلكم اليوم تسمعون من كل مواقع اإلعالم عن األلفية الثالثة، عن العام ألفني، ما من               : أيها املسلمون 
إذاعة وال تلفاز وال قناة وال جملة وال مؤلف وال حمدث إال ويتكلم عن ذلك، ونريد أن نقول أننا كنا                    

يقول ال يوجد أي حدث مقرون باألعوام امليالدية، وإمنا األحـداث           فريسة لإلعالم الغريب، وإسالمنا     
مقرونة بالعام اهلجري املربوط حبياة حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورمبا كان اليوم يف هـذا                   
املسجد من ال يدري كم تاريخ اليوم اهلجري، لكنه يعرف تاريخ اليوم من الشهر الكافر، ومن الشهر                 

ن به يستلم املرتب، هذا شيء من االحنراف الذي أبعدنا عن معاين التاريخ اهلجـري، ألن                األفرجني أل 
 .األحداث العاملية ال تأيت مبا يتكلم عنه الكفار

 أيها املسلمون، إن أحداثكم العاملية وتغريات العامل كما أخرب عنها نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم                 
 وستجدون ذلك يف كتب احلديث ويف تفسري كتاب اهللا ولكـن            تأيت عن طريق مراقبة السنة اهلجرية،     

أين الذين يقرؤون الكتاب؟والذين يقرؤون السنة على املقتضى الذي دعى إليه نيب األمة الذي كشف               
 خطر هذه الربامج الـيت      - بارك اهللا فيكم   -اهللا تعاىل له ما حيصل من عصره إىل قيام الساعة؟ فتنبهوا          

جيالنا فصارت عندنا عادة من العادات اسـتهوت العقـول، واسـتهوت            استمرأت عقولنا وعقول أ   



املفكرين، واستهوت كل إنسان يف هذه احلياة فإن للغرب حيالً وله أساليب دخل ا إىل بيوتنا يف كل    
حلظة ويف كل ليل ويف كل ار حىت سلب منا عز اإلسالم وتارخيه، فأسأل اهللا سـبحانه وتعـاىل أن               

 .ا وإياكم إىل معرفة مراد اهللا فينا وفيكم أمجعنييوجه جيلنا ويوجهن
اللهم إنا نسألك بأمسائك العلى وصفاتك العظمى أن تكشف عن قلوبنا غطاء املعاصي والسيئات وأن               

 .جتعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأن متنحنا من سر دعوة حممد بن عبد اهللا
ن تغفر لنا الذنوب عامة، وتستر العيوب عامة، وال ختزنا يف           إهلنا وموالنا سألناك يا ذا العزة واجلالل أ       

 .هذه الدنيا وال يوم القيامة مبنك وفضلك يا رب العاملني
وأكثروا عباد اهللا يف مطلع هذه الشهر الكرمي من االدكار ومن الرجوع إىل املوىل أطراف الليل والنهار               

إنَّ اَهللا  {صالة عليه قدمياً بقول اهللا تبارك وتعاىل        ومن الصالة والسالم على النيب املختار كما أمرمت بال        
 .}ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً

اللهم صلّ وسلم على نور مشس العرفان، ومهبط أسرار القرآن سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه                
رسول اهللا أمجعني، وعلى العشرة املبشرين باجلنة       أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى مجيع زوجات         

 .رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات، اللهم إنا نسألك أن             

، وقو  تنصر اإلسالم واملسلمني وأن ختذل الكفرة واملشركني أعدائك أعداء الدين، اللهم وحد صفوفنا            
عزائمنا وألّف بني قلوبنا، واجعلنا أمة واحدة اللهم اصلح الراعي والرعية، وألف بني قلوم بـاخلري،                

 .وادفع شر بعضهم عن بعض، وأصلح م العباد والبالد مبنك وفضلك يا رب العاملني
املنكـر والبغـي،   إنَّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشـاء و : عباد اهللا 

يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب،              
 .واهللا يعلم ما تصنعون



 االستعداد لرمضان وخلرياته املعنوية
 : اخلطبة األوىل

مده على ما   احلمد هللا الذي أسعد أمة حممد بنعم ال حتصى، ومواهب وعطايا ال تعد وال تستقصى، حن               
أنعم وتفضل وتكرم، ونسأله التوفيق إىل مراضيه حىت ننهج على منهج من تقدم، ونشهد أن ال إله إال                  
اهللا وحده ال شريك له شهادة نسأله أن يكتبنا وأمة حممد يف السعداء ويباعد بيننا وبني النـار وبـني                    

 .أفكار الكفرة البعداء
 تعاىل بالرمحة واخلري والنعمة، وجعل شريعته طريقاً لنجاة         ونشهد أن سيدنا ونبينا حممد الذي بعثه اهللا       

هذه األمة سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهللا الذي كان يفرح بدخول رمضان ويعد نفسه وأهله لـذلك                  
من صام رمضان وقامه إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم          ((: الشهر املبارك والقائل صلى اهللا عليه وسلم      

 . اللهم على آل نبيك وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان وصدق يقني إىل يوم الدين وصل))من ذنبه 
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

 
 : أيها املسلمون

تكاثرت نعم اهللا تعاىل على هذه األمة حىت كادت من كثرا يظن الناس من أا دخلـت يف حكـم                    
بعض املسلمني إعداد واستعداد لليايل واأليام العظـام،        العادات، فلم يعد لكثري منها اهتمام، ومل يعد ل        

واإلسالم قد عظم لنا عام السنة كلها ومنحنا شرف أشهر العام ومن ذلك فضل شهر رمضان هـذا                  
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينـات          {: الشهر الذي وصفه اهللا يف كتابه فقال      

كي نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا وندخل إىل سوق العرض         شهر خصنا اهللا به     } من اهلدى والفرقان  
والطلب الذي بسطه لنا نبينا فننال من ربنا عطاياه ومن فيضه وجوائزه اليت ال توجد يف سائر العـام                   
ولذلك يا أمة اإلسالم ويا أهل اإلسالم مما جيب على هذه األمة اليوم أال مير عليها العمـر وتـذهب                    

ظر إىل الصالة والصيام أا جمرد واجب وإلزام يؤديه اإلنسان ويقوم به يف كل      األعوام وهي ال زالت تن    
 .أحواله من غري حضور قلب وال جنان

فلنتق اهللا يا أهل اإلسالم ولننظر يف هذا العطاء اإلهلي الذي منحنا اهللا إياه لتربية أرواحنا وتصـحيح                  
ِجنان اخلُلد اليت أعدها اهللا للصائمني والصادقني       توجهاتنا وإصالح حاضرنا ومستقبلنا وبناء مواقعنا يف        

 .من عباده
إذا جاء رمضان أُغِلقَت أبواب النريان،       ((ورد عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أنه         : أيها املسلمون 

يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي      : وفُِتحت أبواب اجلنة، وصفِّدت الشياطني، ونادى مناد من السماء        
، هذا املنادي الذي ينادينا منذ هذه األيام منذ النصف الثاين من شهر شعبان، ينادينا مناد  )) الشر أقصر 

احلق كي ننظر يف أنفسنا وما معىن استعدادنا لدخول شهر رمضان هذا الشهر الكرمي الذي ثَبت عـن    



فطـار واألكـل   النيب صلى اهللا عليه وسلم أنَّ املؤمن يفرح قبل دخوله، وأن املنافق يعـد العـدة لإل        
والشراب والعبث فيه قبل دخوله، وألن املؤمن إذا أعد عدته لشهر رمضان ينبغي أن يعد العدة بالتوبة                 
ويعد العدة بإعادة املظامل إىل أهلها وبالتسامح مع الناس واألهل واألرحام وبإقامة احلقوق الواجبة حنو               

د على أن يدخل إىل هذا الشهر املبارك مع         رب األنام فما يأيت شهر رمضان إال هو على غاية االستعدا          
صفاء روحه ونقاء قلبه واستعداده لسماع نداء ربه فيفيض اهللا عليه وعلى كل مدرك فضـائل هـذا                  
الشهر يفيض عليه من املواهب والعطايا واِملنح اخلرية ما ال يعد بقيمة وال يرسم يف عقل إنسان حيث                  

هر الكرمي لينظر إىل عقولنا وقلوبنا وجوارحنا كيف تشهد ملقابلة          من اهللا سبحانه وتعاىل علينا ذا الش      
 .الرحيم الرمحن

وقد عِلم اهللا ضعفنا وعلم عجزنا وعلم تغلب شهواتنا علينا، فبسط لنا وسائل األدب، وبسـط لنـا                  
 )) إذا دخل رمضان صفِّدت الشـياطني      ((: وسائل الضبط للنفس، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم        

اطني هم أولئك املخلوقات الذين يعبثون بالنفس البشرية حىت يوقعوا يف املعاصي ويسريون ا              والشي
إىل املخازي فأراد احلق أن يعرف اإلنسان أنَّ اهللا تعاىل مينع عنه وسوسة الشيطان كي جيرب نفسـه،                  

 الشـيطان يف  كي جيرب إميانه بربه كي ينظر يف بقية أعدائه النفس والدنيا والشيطان واهلـوى فـإن            
رمضان ال خيلص إىل قلبك وال خيلص إىل جوارحك وال يستطيع أن يصل إليك كما تصـل إليـك                   
الشياطني يف غري رمضان فإذا كان األمر كذلك فلتلتزم مبا دعاك موالك من ضوابط حىت ينكشف لك                 

تطعم حجاب نفسك ويبعد عنك حجاب قلبك فتستقر نفسك على لذيذ الطاعة وتطعم معىن اإلميان و
معىن الصيام وتطعم معىن القيام فتبسط لنفسك موقعاً يف الدنيا واآلخرة يبتغيه لك ربك ويدعوك نبيك                

 .حممد صلى اهللا عليه وسلم
إنَّ مرور رمضان عليك وعلى أهلك وأوالدك وبناتك وأنتم مشتغلون بلذائذ الطعام            : أيها العبد املسلم  

على قسوة القلوب، داللة على استمرار كسب الـذنوب،         ولذائذ الشراب ولذائذ مظاهر احلياة داللة       
داللة على احلجب اليت حجبت بيننا وبني عالم الغيوب، فإنَّ من واجب اإلنسان املسلم وخاصـة يف                 
شهر رمضان أن جيرد نفسه جتريداً يليق مبقام عالقته بربه، فإذا صام فليبحث عن أصول قبول الصيام،                 

 أسباب قبول القيام، فإنَّ احلبيب األعظم صلى اهللا عليه وسلم ورد            وإذا صلى وقام عليه أن يبحث عن      
رب صائٍم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش، ورب قائم ليس له مـن         ((: يف احلديث عنه قوله   

 أترضى أيها اإلنسان املسلم أن تسمي نفسك صائم فيمر عليك رمضـان             ))قيامه إال التعب والسهر     
 اجلوع والعطش، وتسمي نفسك قائم وأنت مل يكتب لك إال السهر؟ ذلك             وليس لك من رمضان إال    

مـن صـام     ((: ألنك مل تلتزم بترتيبات من علمك، ومل تتأدب بتوجيهات من وجهك يوم قال لك             
 واإلميان واالحتساب ال يدخل يف حكم العادات، وال يدخل حتت حكم            ))…رمضان إمياناً واحتساباً  
أن ينكشف لك حجاب قلبك فتطعم لذة العمل والصاحل، وتعد نفسك لليلـه،             املألوف، لكن اإلميان    



وتعد نفسك لنهاره، وتؤدي واجباتك بكمال احلضور ما استطعت مع االلتزام بالنوافـل وااللتـزام               
بالسنة وااللتزام باآلداب وااللتزام بكل ما دعانا إليه السنة والكتاب فإن اهللا تعاىل قد بسـط لنـا يف                   

 لنا نبينا يف صحيح أحاديثه عن شهر رمضان موائد كثرية فخذ نصيبك من رمضان، خذ                كتابه وبسط 
نصيبك من االستعداد له، خذ نصيباً من صالح قلبك، خذ نصيباً من هذا العطاء اإلهلـي الـذي ال                   
ينقطع وقد قسمه املصطفى على ثالث مراتب، فجعل العشر األوائل عشر الرمحة، والعشر األواسـط               

ة، والعشر األواخر عشر العتق من النار، فهل لك من نصيب أيها العبد املسلم؟ هل لـك                 عشر املغفر 
نصيب يف عشر الرمحة أم أنت ليس لك نصيب؟ هل لك نصيب يف عشر املغفرة؟، وإذا مل يكن لـك               
ذلك كله فال يذهب عليك نصيب العتق من النار، فإنَّ اهللا يغفر يف هذا الشهر لكل إنسان مسلم إال                    

املشاحن، وقاطع الصالة، وعاق الوالدين، ومدمن اخلمر، هؤالء ال ترفع أعمـاهلم            : ة ذكر منهم  ألربع
فوق رؤسهم، الذين يبتون يف النفوس الشحناء والقطيعة واألمراض االجتماعية هؤالء حىت لو صاموا              

ال يشرب املاء   لن يقبل منهم، إنَّ الصيام ليس االمتناع عن الطعام فإن هللا خملوقات ما جيلس ستة أشهر                 
وال ياكل الطعام، إنَّ الصيام تدريب على األدب، تدريب على األخالق، تدريب على السمو، تدريب          
على تربية النفس البشرية، ولذلك جعل الصيام واحد من أسباا، وجعل القيام واحد مـن أسـباا،                 

ـ               ك فتحـب   وجعل غض البصر واحد من أسباا، كل هذه أسباب توصلك إىل كشف حجاب قلب
الناس، وتصل األرحام، وترب الوالدين، ومتأل قلبك باإلميان ألنك صرت من أهل اجلنة ألنك صرت من      

 .أهل املغفرة، ألنك صرت من أهل الرمحة، ألنك صرت من أهل العتق من النار
 أِعد نفسك هلذا الشهر املبارك، إنك تعد نفسك اليوم لشهر رمضان جبميع أنـواع             : أيها العبد املسلم  

الطعام، ما من فرد منا إال وقد اشترى لرمضان ما حيتاج إليه، اشترينا لرمضان ما حنتاج إليه من طعام،                   
ما حنتاج إليه من شراب، لكن من الذي عد العدة بالتوبة من الذي زار عمه أو خاله أو قريبه فاستعفى           

ة، إنَّ جـوائز رمضـان   منه واستعذر وطلب العفو،من الذي تاب عن الغيبة من الذي تاب عن النميم  
ليست تلك اجلوائز اليت تقَسم على احلُفّاظ وليست تلك اجلوائز اليت تسمى على بعض املؤسسات أن                
جوائز رمضان هدية امللك الرحيم الرمحن مينحها إياك إذا عرف صفاء قلبك عرف صفاء توبتك عرف      

يف أول هذا الشهر حىت تنال مـن  صفاء طويتك فعليك أيها العبد املسلم أن تنظر يف نفسك خصوصاً          
بركاته، وتنال من نورانيته، وتنال من خرياته، وتعد نفسك ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى                   

 .اهللا بقلب سليم
اللهم أدخل علينا شهور رمضان بالعفو والعافية، وأدخله علينا بالرضى والقلوب الصافية، وأعد قلوبنا              

مبا حنن فيه وأصلح لنا أقوالنا وأفعالنا وظاهرنا وباطننا مبنك وفضلك يا رب وجوارحنا فيه حىت نصدق     
 .العاملني



أعوذ بـاهللا مـن     } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {وقال عز من قائل كرمي      
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم        {: الشيطان الرجيم 

أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخـر وعلـى الـذين                  . قونتت
فمن تطوع خرياً فهو خري له وأن تصـوموا خـري لكـم إن كنـتم                . يطيقونه فدية طعام مسكني   

 .}تعلمون
فر بارك اهللا يل ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأسـتغ               

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
 

 : اخلطبة الثانية
احلمد هللا اهلادي من يشاء من عباده إىل الصراط املستقيم، ومهيء املؤمنني إىل املنهج القومي يف هـذه                  

 ، وسبحانك موالنا ال هادي لإلنسان إال أنـت،        }وفوق كل ذي علٍم عليم    {الدنيا بالعلم واملعرفة،    
فنسألك اللهم اهلداية، ونسألك اللهم الرعاية، نشهدك يا موالنا أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال         
شريك لك، ال ضد لك وال ند وال شبيه لك وال مثال، ونشهد أن حبيبنا وشفيعنا الذي بلغ الرسالة                   

 حممد بن عبد اهللا خري مـن  وأدى األمانة ونصح األمة وهدى اهللا به من البشر خرياً كثرياً سيدنا ونبينا            
 .صام وخري من قام، وخري من جد وخري من عبد

اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وصدق يقني إىل يوم           
 .الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
 من كل عام للمراجعة الصادقة احلقيقية بيننا وبني موالنـا           إنَّ اهللا سبحانه وتعاىل قد بسط لنا رمضان       

فلرمبا مر على فرد منا عام كامل مل يراجع نفسه ومل حياسب ذاته ومل ينظر يف عمله ومل ينظر يف إدباره     
وال إقباله، وهذه غاية من غايات الغرور يف اإلنسان البشري فجعل اهللا لنا شهر رمضان لكي نـدبر                  

ر ونتفكر فكم من إنسان مل يدرك رمضان بعد هذا العام وكم من إنسان كان يتمىن أن                 ونتدبر ونفكِّ 
 .يدرك رمضان هذا فلم يدركه وانتقل إىل حقيقة املوعودات اليت وعده اهللا سبحانه وتعاىل ا

 فهذا شهر إذا مل نتب فيه فمىت ستكون التوبة وإذا مل نراجع فيه أنفسنا فمىت ستكون املراجعة وإذا مل                  
يتجلى اهللا على قليب وقلبك فيه فمىت يتجلى اهللا على القلوب وإذا مل نصدق مع احلق فيه فمىت عسى                    
أن نصدق مع عالم الغيوب؟ هكذا يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يوم طلع على املنـرب وقـال                   

 أبويه أوأحـدمها    من أدرك : يا حممد : جاءين جربيل فقال   ((:  فسِئلَ بعد ذلك، فقال    )) آمني ((: ثالثا



: قال يف الثانية  . آمني: فقلت. آمني: قُلْ: فقال. عند الكرب ومل يدخاله اجلنة أبعده اهللا وأدخله النار        
. آمـني : فقلت. آمني: قُلْ: فقال. من أدرك رمضان ومل يغفر اهللا أبعده اهللا وأدخله النار         : يا حممد 

: قُـلْ : فقال.  ولَم يصلِّ عليك أبعده اهللا وأدخله النار       من ذُِكرت ِعنده  : يا حممد : ويف الثالثة قال  
 .)) آمني: فقلت. آمني

اتروا هذه األقوال الصحيحة اليت ذكرها لنا حبيبنا ونبينا حممد أال تستحق منا التأمل،              : أيها املسلمون 
 لكـن مل يغفـر       وكم سنةً أدركنا رمضان    ))...من أدرك رمضان   ((: أال تستحق منا التدبر، إنه يقول     

للعبد ألنه ارتكب أسباب املعصية، ووقع اخلسران، ووقع والعياذ باهللا يف الزلل، ذلـك ألن العاصـي               
الذي وقع يف املعصية يف رمضان مل يعظم ربه، بل رمبا عظم شهوته، بل رمبا عظم نفسه، بل رمبا عظم                    

من شهواته هان عليه أن     ماله، بل رمبا عظم جوارحه، ومن عظم جارحة من جوارحه أو عظم شهوة              
 .يعظم ربه، فلم يعد يدرك ماذا تعين الطاعة، مل يعد يدرك ماذا تعين املراقبة للواحد القيوم

لقد عصيت ربك طوال العام، فما بالك ال تنظر لنفسك يف رمضان إن كنت ممـن                : أيها العبد املسلم  
وإن كنت من أولئك الذين ال يضبطون       يقع يف الزنا فاتق اهللا، وإن كنت ممن يشربون اخلمر فاتق اهللا،             

ليلهم وال ارهم فاتق اهللا، وإن كنت ممن يترك الصالة أو ممن يعبث بالصيام فاتق اهللا، فإن مل تتب ومل    
يتغشاك موالك برمحته فمىت تريد أن تتوب؟ ومىت تريد أن تنال الرمحة؟ أو أنك ترى أنك لست حمتاج                  

هل أنت لست حمتاج لنظر ربك؟ هل أنت استغنيت مبال أو           إليها؟ هل أنت لست حمتاج لرمحة ربك؟        
 استغنيت جباه أو استغنيت بعزة نفس أو استغنيت بصحتك أو استغنيت مبا أعطاك اهللا من ِنعٍم؟

إنَّ اهللا تعاىل لو غضب عليك يف حلظة من اللحظات فسحب عليك بساط العافية فحرك ِعـرق مـن       
طيع أن متارس نشاطك، وال أن خترج إىل سوقك، وال أنت           عروقك فأصبحت مشلوالً ضعيفاً  ال تست      

تكتب بقلمك، وال أن حترك إصبع من أصابعك، أال يستحق موالك أن تتوب إليه؟ أال يستحق موالك                 
أن ترجع إليه؟ بسط عليك العافية، وبسط عليك الستر تعصي اهللا يف الليل، تعصي اهللا يف النهار وهو                  

ك عافيته، أما حيق لك أن ترجع؟ أما حيق لك أن تنيب؟ أما حيـق              مسبل عليك ستره، وهو مسبل علي     
لك أن تتذكر أنَّ اهللا منحك هذا الشهر الذي أوله رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق مـن النـار؟                   
ادخل إىل سوق العرض والطلب اإلهلي حىت تسجل يف سجالت أهل اجلنة، حىت تسجل يف سجالت                

 النظر إىل امللك الكبري املتعال يوم ال ينفعك مالك وال بنوك وال أهلك              الرجال الذين حيل هلم وحيق هلم     
وال مركزك وال سلطتك وال علمك وال عملك، فاتق اهللا، فلقد تردى حال األمة اليوم، نبدأ بالتردي                 
يف البيوت، يف بيوتنا تردت عالقتنا باهللا، عالقتنا برسول اهللا، التهبت صدور الرجـال، بـل وحـىت                  

جال فوق الستني من العمر، ورمبا فوق السبعني يبيت ليالً او اراً على اخلناء، ويبيت على                الكبار، ر 
القاذورات، ويبيت على املسلسالت، ويبيت على املنكرات، وال يعرف حىت يدعو ربه عند نومـه،               

أن وكم من أناس ال يصلون صالة الفجر إال بعد طلوع الشمس كأم أِمنوا أن القيامة لن تقـوم، و                  



عزرائيل لن يدخل إىل منازهلم ولن يقبض أرواحهم،إننا واهللا يف غفلة رجالنا نسائنا يف غفلة، أوالدنـا             
يف غفلة، وفوق هذه الغفلة غرور ا، وفرح ا، وظنوا والعياذ باهللا على غري معناه أن اهللا رحـيم، أن           

 .}كتبها للذين يتقونورمحيت وسعت كل شيء فسأ{: اهللا غفور ولكنه قد اخرب يف كتابه فقال
أين التقوى؟ أين اإلعداد؟ أين االستعداد أيها اإلنسان املسلم؟ لو أردت أن تسافر أو تذهب يف رحلة                 
أتذهب بال إعداد؟ أتذهب بال تذكرة؟ أتذهب بال مالبس؟ وهذه رحلة قصرية ما بالك إذا نقلت إىل                 

قاب وفيها يكشف النقاب مىت تعد العدة رحلة ال عودة بعدها وال رجعة منها وفيها احلساب وفيها الع      
أيها اإلنسان املسلم خذ نصيبك من هذا العطاء خذ نصيبك من هذا الرضاء، فال ينتهي شهر رمضان                 
إال وقد ظهرت على وجهك آثار الصدق مع اهللا إن اهللا تعاىل ينادينا كل يوم فيقول أال من مسـتغفر                    

 .الب حاجة فأجيبه؟فأغفر له؟ أال من تائب فأتوب عليه ؟ أال من ط
أين الذين يبيتون باألسحار، ويقومون آناء الليل وأطراف النهار لتلقّي هذا العطاء اإلهلي؟ وأكثـروا               
عباد اهللا يف مطلع هذا الشهر من األدكار آناء الليل وأطراف النهار، ومن الصالة والسالم على الـنيب                  

إنَّ اَهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها {:  وجلاملختار كما أمرمت بالصالة عليه قدمياً بقول اهللا عز      
اللهم صل وسلم على نور مشس العرفان ومهبط أسـرار          } الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً     

القرآن سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى مجيـع زوجـات                 
 .ة رضوان اهللا عليهم أمجعنيرسول اهللا، وعلى العشرة املبشرين باجلن

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، اللهم إنا نسألك أن تنصر اإلسالم واملسلمني،             
 .اللهم وحد صفوفنا، وقو عزائمنا، وألف بني قلوبنا، واجعلنا أمة واحدة برمحتك يا أرحم الرامحني

باخلري، وادفع شر بعضهم عن بعض، وأصلح م العباد         اللهم أصلح الراعي والرعية وألف بني قلوم        
إنَّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشاء : والبالد يا رب العاملني، عباد اهللا

واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،             
 .هللا يعلم ما تصنعونولذكر اهللا أكرب، وا



 : جتديد الدعوة اإلسالمية بثوابتها الثالثة
 الكتاب، والسنة، واألخالق

 :اخلطبة األوىل
احلمد هللا الذي هيأ هلذه األم بدعوة نبيها خرياً كثرياً، وجعل هلا يف رسالته ودعوته نوراً عظيماً واسعاً                  

مة وتكرم، ونشهد أنه ال إلـه إال هـو ال           وعميماً، حنمده سبحانه وتعاىل على ما أنعم على هذه األ         
شريك له، وال ضد، وال ند، وال شبيه، وال مثال، خلَق اخلَلْق ليعبدوه ويشكروه ويتبعوا النيب األمـي                 

 .خامت األنبياء الذي جعله سيد األصفياء واألولياء يف الدنيا واآلخرة
 ومن دائرة الشرك واإلضالل سـيدنا       ونشهد أن حبيبنا وشفيعنا الذي هدى اهللا به األمة من الضالل          

وحبيبنا ونبينا حممداً املبعوث باهلدى والرمحة، الذي جعل اهللا بعثته هلذه األمة نعمة، وجعل رسـالته                
 .}وما أرسلناك إال رمحةً للعاملني{: رمحة، وخاطبه ربه فقال

وترامحهم وتعاطفهم كمثل   مثَلُ املؤمنني يف توادهم      ((: اللهم صل وسلم على هذا النيب الكرمي القائل       
 .)) اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر واحلمى

اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النيب املعلم، الرؤوف، الرحيم، وعلى أصحابه األخيار وعلى مـن                
 .تبعهم بصدق وإخالص ما دام الليل والنهار

 .أوصيكم وإياي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
ملا بعث اهللا نبينا حممد عليه الصالة والسالم كان العرب يف هذه اجلزيرة وغريها من بالد العامل يعبدون                  
األصنام، ويقطعون األرحام، وال يعرفون احلقوق لبعضهم، وال يعرفون حق خالقهم ورازقهم، كانوا             

من أمورهم اليت ربطتهم ذه الـدنيا الدنيئـة،         ال يعرفون إال ما يألفونه من العادات، ويسريون عليه          
وكان فيهم أمما كثرية كاليهود والنصارى، وهؤالء قوم أرسل اهللا هلم األنبياء ولكنهم حرفوا دينـهم                
وغريوا دعوم وخرجوا من دائرة اآلداب مع أنبيائهم فبعث اهللا نبينا حممد وجعل له يف هذه البعثـة                  

 واآليات القرآنيات، وجاء صلى اهللا عليه وسلم إىل أمة العرب والعامل            شرفاً وسؤدداً وأيده باملعجزات   
بثالثة ثوابت أصلية يدعوا ا أجالف العرب، ويدعوا ا قريش، ويدعوا ـا اليهـود والنصـارى،      

 : ويدعوا ا بقية الناس
 مفرقة خالل   وهو اآليات البينات اليت نزلت على رسول اهللا بواسطة جربيل         : كتاب اهللا تعاىل  : األول

 .ثالثة وعشرين عاماً، عشرة منها يف مكة، وثالثة عشر يف املدينة
وهي كل ما نطق به عليه الصالة والسالم من قـول، أو            : سنة املصطفى عليه الصالة والسالم    : الثانية

 .فعل، أو تقرير، أو داللة دل عليها فعله



 الرب، آداب املعاملة مـع اخلَلْـق، آداب         وهي السلوك واآلداب، آداب املعاملة مع     : األخالق: الثالثة
 .املعاملة مع الكتاب والسنة

هذه الثالثة الثوابت اليت وضع النيب عليه الصالة والسالم يف هذا الوجود قواعدها ومن داخل هذه بدأ                 
يدعوا الناس يف مكة إىل رم، وبدأ بأهل بيته، فآمن من النساء خدجية، وآمن من الرجال أبو بكـر،                   

 .ن الصبيان علي، مث اتسعت دائرة اإلسالم أفراداً ومجاعاتوآمن م
مكث النيب يف مكة سنوات طويلة مل يلحق بركبه، ومل يتبع دعوته إال قلة قليلة إذا نظرنا إىل أعـداد                    
الناس يف ذلك الزمان، وكان صلى اهللا عليه وسلم يعلّم من يدل عليه وحيب يف اإلسالم ويأوي إليـه،      

التوحيد هللا سبحانه وتعاىل، ويربطهم حبقيقة املعرفة لواجبات اإلسالم ويـربطهم           كان يعلمهم حقيقة    
حبقيقة واجبام لبعضهم البعض، حىت نشأ جيل، وظهر رجال نسوا أخالق اجلاهلية وتأدبوا بـأدب               
اإلسالم، وانطوى يف قلوم وعقوهلم شرف القرآن فتهذبت ألسنتهم وذبت أبصـارهم وـذبت              

يت عصر اهلجرة اليت هاجر فيها رسول اهللا إىل املدينة املنورة إال وقد يأ شعب كامـل                 عقوهلم، ومل يأ  
 .حيمل هم اإلسالم وأخالق اإلسالم وآداب اإلسالم ورسالته

إنَّ دعوة اإلسالم ختاطبنا من جديد، وتدعونا بالقول السديد         : يا أتباع حممد خري األنام    : أيها املسلمون 
وة احملمدية وأن نستخدمها جلمع هذه األمة كما اسـتخدمها رسـول اهللا          أن ندرك أهداف هذه الدع    

صلى اهللا عليه وسلم، وأن جيعلها تشفي جراحنا وتداوي أمراضنا وتقتلع عيوبنا كما اقتلعت عيـوب                
 .اجلاهلية يف عصر صدر اإلسالم

 يف موقعه، احلاكم إنَّ هذا ال يتأتى وال يتمكن إال إذا وعينا دعوة رسول اهللا، وعرف كل مسلم واجبه       
يف حكمه، والعامل يف علمه، والتاجر يف جتارته، وطالب العلم يف علمه، وكل إنسان كما أخرب احلبيب                 

كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته   ((: األعظم والنيب األكرم يوم تكلم عن الرعاية واملسئولية فقال        
((. 

لشراب وتوفري األغذية واالطمئنـان النفسـي يف        إنَّ هذا االسترعاء ليس معناه توفري الطعام وتوفري ا        
البيوت، إن االسترعاء مسئولية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإذا كان النـاس                   
يضنون أنَّ االسترعاء هو جمرد االهتمام بالوظائف واألعمال وبالطعام والشراب فإن الكفار قد سبقونا              

 وأحسنوا شرام وأحسنوا جمتمعام وأحسنوا وضع حيام، فليس هذا          إىل ذلك بل وأحسنوا غذاءهم    
، إنَّ  ))كلكم راٍع وكلكم مسـئول عـن رعيتـه           ((: هو االسترعاء، وليس هذا هو املعىن من قوله       

املسئولية اليت دعينا إليها اهتمامنا كل االهتمام مبرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إنَّ االنبيـاء مل           
 درمهاً وال ديناراً، وإمنا ورثوا العلم، إنَّ األنبياء مل يتنازعوا على األراضي وما فيها، مل يبحثـوا                  يورثوا

عن شيء مما يبحث عليه الناس، بعث اهللا األنبياء هلداية العقول وسالمة القلوب وأدب اجلوارح وهلذا                
رجال اليـوم غـري الرجـال       سعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة املكرمة لبناء الرجال، وال            



باألمس، واإلسالم اليوم غري اإلسالم باألمس، ومفهوم الناس للدعوة ولدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه       
وسلم اليوم غري مفهوم أولئك الرجال الذين تلقوا العلم واآلداب واخللق والسلوك عن رسول اهللا صلى  

 .اهللا عليه وسلم
زماٍن جيب على كل مسلم أن يفرغ شيئاً من وقته خلدمـة دعـوة              إننا يف عصٍر ويف     : أيها املسلمون 

رسول اهللا، خدمة هذه الدعوة اليت هي وظيفتنا اليت هي شخصيتنا اليت هي منقذنا يف الدنيا واآلخرة،                 
أمهل الناس يف حيام االهتمام ذه الدعوة، أمهل الناس يف حيـام وبيـوم النظـر يف الشـريعة                   

لُِعن الذين كفـروا     ((: لنا ذلك سلط اهللا علينا ما سلطه على بين إسرائيل يوم قال           واستتباعها، وملا أمه  
كـانوا ال  . من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكـانوا يعتـدون            

 .}يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
ه الناس من ظواهر البناء وظواهر احلضارة، إنَّ احلياة         إنَّ احلياة ال تستقيم باملباين، وال تستقيم مبا يصنع        

يف اإلسالم تستقيم باآلداب، تستقيم باألخالق، إنَّ األخالق قد ادمت، إنَّ األخالق قـد ذهبـت،          
وهي اليت وضعها نبينا عليه الصالة والسالم لصالح هذه األمة، واألخالق ال تباع يف األسواق حـىت                 

يطر عليها أهل اجلاه أو يقتسمها أهل املصاحل، إنَّ األخالق مرياث من مرياث    يشتريها أهل املال، أو يس    
النبوة كما هو مرياث الكتاب والسنة، ال يتأتى وجوده، وال ميكن احلصول عليه إال بالعلم، قال صلى                 

تعيشـون   وقد كانت هذه البلدان املباركة اليت        )) إمنا العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه     ((: اهللا عليه وسلم  
فيها أحد مصادر العلم، أحد مصادر الدعوة، أحد مواقع اإلسالم، أحد مواقع النور، هذا ما كان عليه                 
السلف املاضي، ومرت علىاملسلمني مراحل غريت كثرياً من مفاهيم احلياة ومواقعها، فاستبدل الناس             

سالمية واألخالق احملمدية   العلم باجلهل، ووحدة األمة بالصراع والرتاع واخلالف، ومعرفة اآلداب اإل         
 .ببدائل أخرى ال ميكن أن تستقيم ا أمة وال يصلح ا جمتمع

إنَّ اهللا سبحانه وتعاىل ملا بعث رسوله جعل له طريقاً إىل التعرف على اخلريات النافعـة والربكـات                  
ـ               ه مـن   الشافعة، فمنحه من العطاء، ومنحه من املعجزات ومنحه من القرآن ومنحه من العلم، ومنح

، وهذا العطاء اإلهلي بينه صلى      )) أُوتيت جوامع الكَِلم   ((: الفهم ما مل مينح غريه حيث قال عن نفسه        
اهللا عليه وسلم ألمته يف كل مناسبة جلمع قلبها على بركة هذا الدين وعلى شرف هذا اإلسالم، ومن                  

ني الناس التميز بني األيام والليـايل،       هذا الشرف املبارك، ومن هذا النور املبني جعل اهللا تعاىل التميز ب           
التميز بني العامل واجلاهل مبقدار معرفة الناس هلذا النصيب الوافر الذي منحه اهللا لنبينا حممـد عليـه                  

 .الصالة والسالم
شهر رجب املبارك، أحد شهور السنة اليت جعلها أهل العلم من عهد الرسالة إىل              : ونضرب هلذا مثالً  

وها طريقاً لنبني حدثاً من أحداث اإلسالم، حدث اإلسراء واملعراج، هذا احلدث            العصر القريب، جعل  
العظيم والذي يرتبط حبياة كل مسلم كان املاضون يعظمون هذه املناسبات ليتعرف املسلمون على ما               



منح اهللا نبيهم وعلى ما أعطى املوىل رسوهلم من اخلري العميم والفضل العظيم، كيف أنتم اليوم مـع                  
سبة اإلسراء واملعراج، كيف أنتم مع كثري من مناسبات اإلسالم، انقسم الناس إىل أحزاب، انقسم               منا

الناس إىل أنواع، انقسم الناس إىل تيارات، انقسم الناس إىل مجاعات، قسمت األهواُء أمةَ ال إلـه إال                  
 تقامست الناس األهواء    )) وإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون        ((: اهللا الذين قال اهللا فيهم    

 .}كل حزب مبا لديهم فرحون{فتفرقوا شيعاً وتفرقوا أحزاباً 
لو اجتمعت قلوبنا على خمتلف مناذجنا، على خمتلف آرائنـا علـى            : يا أهل اإلسالم، ويا أمة اإلسالم     

ان خمتلف توجهاتنا، على خمتلف مذاهبنا ومناهجنا لو اجتمعت على التعرف على مناسبات اإلسالم لك  
ذلك خرياً عظيماً، فإنَّ اهللا تعاىل جعل كثري من املسائل مبنية على اختالف الناس، خيتلـف النـاس،                  
خيتلف العلماء، اختلف أصحاب رسول اهللا، واختلف من بعدهم لكن االختالف مل يكـن هـدف                

 ولكنـهم   وغاية ، بل كان ذيالً عند احلاجة إىل مسائل االختالف، خيتلفون وحيترم كل منهما اآلخر،              
أمام املناسبات ال خيتلفون، دخل النيب عليه الصالة والسالم إىل املدينة املنورة فوجد اليهود يصـومون                

 هذا يوم جنَّى اهللا موسى وأغرق فرعون        ((:  قالوا ))ملاذا تصومون هذا اليوم؟      ((: يوم عاشوراء، فسأهلم  
: دثاً عن الناس ونائباً عن أمة ال إله إال اهللا هذا يوم ذكرى ـ  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم متح ـ)) 
 حتتفلون بيوم عاشوراء ألن اهللا جنى موسى فـأين          - أي اليهود  - إن كنتم  )) حنن أحق مبوسى منكم    ((

أنتم وأين موسى؟ أنتم حرفتكم كتاب موسى، أنتم خالفتم موسى، أنتم مل حتبوا موسى عليه السالم                 
 فصامه، وأمر بصيامه، وهذه لفتة يف ))حنن أحق مبوسى منكم    ((: بل نصره اهللا، ولذلك قال رسول اهللا      

للتعرف على تارخيهم، للتعـرف     .. اإلسالم للمناسبات العاملية اليت جيتمع فيها املسلمون مجيعاً، ملاذا؟        
على شرفهم، للتعرف على منح رم لنبيهم وخصوصاً يف هذا الزمان الذي طغت فيها تأثريات كثرية                

، فاإلسراء واملعراج الذي ثبت أنه يف شهر رجب على أرجح األقوال هذا احلدث العظيم   على املسلمني 
فيه من القصص، فيه من العجائب، فيه من العرب، فيه من التذكرة فيما لو سألنا شاباً مسلما اليوم ملـا                    

يظـن  استطاع أن يتحدث كثرياً عنها ألن جيلنا عِزلَ عن معرفة دعوة نبيه، ألن جيلنا ظـن كمـا                   
الكثريون أنه من تكلم أو حتدث عن اإلسراء واملعراج فقد خرج عن أدب اإلسالم، والذين يقولـون                 
ذلك معذورون جبهلهم، معذورون بعدم علمهم، معذورون بعدم معرفتهم ملواقف النيب صلى اهللا عليه              

 .وسلم، أمام مناسبات اإلسالم
نبغي إعادة صياغتها ويعاد احلـديث عنـها        ولذلك فإن اإلسراء واملعراج هي قصة من القصص اليت ي         

لتكون إجابتنا للكفار وكذلك حجتنا أمام ما نراه يف احلياة من مناذج العلم واالختراعات فنبني للكافر                
لليهودي للمتردد للمنافق كيف كان املنح اإلهلي والعطاء الرمحاين لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إن                

ارم، يعجبون بأسلحتهم، يعجبون بأقمارهم، يعجبون بدشوشهم اليت        كان الكفار اليوم يعجبون بطي    
اشتراها املسلمون بأمواهلم وفتنوا أنفسهم داخل بيوم حىت صاروا عبيداً للمسلسالت، عبيداً للفساد             



األخالقي، عبيداً للبث العاملي، ال يستطيع أحدهم أن حيزم أمره يف بيته، جيب علينا أمام هـذا الغـزو    
 . والغزو الفكري والغزو العلمي أن نظهر هلم قصة اإلسراء واملعراجالفضائي

إنَّ الذين يتحرجون ويستغربون من اإلسراء واملعراج عليهم أن يلتفتوا يف زماننـا إىل              : يا أمة اإلسالم  
القصص، فهذا اجليل يف عواصم اإلسالم يف كل موطن من مواطن اإلميان يشهد فيه أبناءنا وبناتنا كل                 

ل ليلة من قصص اإلفك من قصص اخلالعة من قصص االحنالل ما ال مزيد عليه، ما ليلة مـن          يوم وك 
الليايل إال وكل مسلم ميلك من هذه الصور املتحركة إال وهو وبناته وأوالده جيتمعون عليها على غري                 

 على  ما كان جيتمع عليها من صاحل األمة جيتمعون يف البيوت على بدعة جيتمعون على حرام جيتمعون               
فساد ولكنهم مل يشتغلوا ببدعتهم يف البيوت مل يشتغلوا ببدعة الكفار ببدعة النصارى الـيت دمـرت                 
نساءنا وبناتنا من الداخل بل مسحوا هلا فتنقلت من التلفاز إىل البث العاملي املباشر، ومل يتحرك متحرك             

نـاس وهـم معـذورون يف       لكن لو اجتمعنا للكالم عن حممد صلى اهللا عليه وسلم حترج كثري من ال             
حترجهم أم تلقوا معلومام على هذه الصفة أما لو تلقوا معلومات اإلسراء واملعراج على الصـفات                
اليت دعانا عليها صاحب اإلسراء ودعانا إليها صاحب املعراج فنجتمع ألجل أن نفرح، نفرح بأننا أمة                

هللا إنه بركات حممد عليه الصالة والسـالم        إذا نظر الكافر لعلمه نظرنا حنن لعلمه وعطائه وما منحه ا          
 .هذه هي دعوة رسول اهللا يف اإلسراء واملعراج، ويف غريها من مناسبات اإلسالم

وكالً نقص عليك من أنبـاء      {إننا أمة املناسبات، إننا أمة القصص الثابت، قال تعاىل          : أيها املسلمون 
بقصص الرسل فلماذا جيلنا وأبناءنا يف هذا       إذا كان ثبات فؤاد النيب يكون       } الرسل لنثبت به فؤادك   

الزمان ال يريدون قصة النيب حممد نيب اإلسراء، وال قصته يف املعراج، وال قصته يف املـيالد، وال غـري         
ذلك من مناسبات اإلسالم؟ ما سبب ذلك؟ هل تظنون أن بعض الكتب، بعض األحاديـث بعـض                 

نترك ما ال يثبت عن النيب، ولنقف أمام الناس         األقوال ليست صحيحة؟ فلنرمي ما ليس هو صحيح، فل        
 .نربطهم برسول اهللا مبا هو صحيح، مبا هو ثابت

إنَّ الذين وضعوا لنا هذه املتفجرات الفكربة يف حياتنا يريدون أن يفرقوا بني أمة ال إله                : يا أمة اإلسالم  
ا أوحينا إليـك هـذا      حنن نقص عليك أحسن القصص مب     {إال اهللا، إن ديننا دين مناسبة، قال تعاىل         
 .}القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني

إنَّ قصصنا اإلسالمية وتارخينا اإلسالمي هو خري لنا من املسلسالت، هو خري لنا مما نراه، وخري لنا مما                  
نسمعه، وإذا كان الشباب وهذا اجليل الذي خدع باألمس فحمل الشيوعية على ظهره، وخـدمها،               

ار كما نرى من الضياع والظالل عليه أيضاً أال يكون مطية لألبواق اجلديدة             ورزح من أجلها حىت ص    
 .أال يكون مطية إلفساد اإلنسان املسلم

إننا نعلم علم اليقني أنَّ أوطاننا اإلسالمية أصيبت مبراحل اجلهل، ولكن العالج لـيس              : أيها املسلمون 
ليس التبديع، العالج هو القيـام بـدعوة        القتل، العالج ليس التشريك، العالج ليس التكفري، العالج         



ادعوا إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بـاليت          {حممد، العالج أن نسمع قول اهللا       
 .}هي أحسن

لقد جترأ أناس ال يعرف أحدهم العلم ملا وجد طريقة التكفري سهلة، وجد طريقة التبديع سـهلة، دون   
 شريط انفجر يف الناس فصار يكفر أمة حتتاج من يعلمهـا أمـر              علم، دون معرفة رد كتاب، رد     

دينها، واحلمد هللا اإلسالم خبري يف كل زمان، قيض اهللا الشباب، قيض املسلمني إلعادة ترتيب دينـهم          
وهي نعمة كربى، فقد رأينا يف بالد العامل من طرفه إىل طرفه اهتمام باإلسالم، اهتمام بالقرآن، اهتمام           

ام بالدين، وهذه نعمة من نعم اهللا ولكن علينا أن نفقهها، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه                 بالسنة، اهتم 
وسلم أخربنا عن آخر الزمان، وعن فتنة األمة يف أمر دينها، فعلينا أن حنذر، وعلينا إذا عرفنا شيء من                   

 .ذلك فإمنا هو يف سبيل خدمة الناس ال إحراجهم
تعاىل أن جيمع قلوبنا على التقوى، وأن جيعلنا من عبـاده الـذين             أسأل اهللا سبحانه و   : أيها املسلمون 

جنبهم الشر والبلوى، وأن جيعلنا دعاة لوحدة هذه األمة وأن جيعلنا ممن استمع القول فتبع أحسـنه،                 
 .اللهم اغفر ذنوبنا عامة، اللهم ال ختزنا يف هذه الدنيا وال يوم القيامة مبنك وفضلك يا رب العاملني

، بسم اهللا الـرمحن    }فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {:  قائل كرمي  وقال عز من  
واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصبح              {: الرحيم

ـ      . هشيماً تذروه الرياح وكان اهللا على كل شيء مقتدراً         ات املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقي
ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة وحشرناهم فلم        . الصاحلات خري عند ربك ثواباً وخري أمالً      

وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألـن              . نغادر منهم أحداً  
 ووضع الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنـا مـال هـذا              . جنعل لكم موعداً  

 .}الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحداً
بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم بآياته وبالذكر احلكيم، أقول قويل هذا واستغفر                

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
 

 : اخلطبة الثانية
مد هللا الذي جعل شرفنا من شرف نبيه، وجعل بركة هذه األمة يف استتباع هذا النيب الكـرمي يف                   احل

التعرف على منهجه، يف التعلق مبحبته، يف االستتباع لسريته يف حسن االقتفاء ملا جاء عنه صـلى اهللا                  
 إله إال أنـت     عليه وسلم يف حياته، وما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم، سبحانك يا موالنا نشهد أال               

وحدك ال شريك لك، نشهد ونشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا ال إلـه إال    
أنت وحدك ال شريك لك، ال ضد لك، وال ند وال شبيه، وال مثال، خلقت اخللق حلكمة، وطويت                  



ع هـذا الـنيب     يف هذه احلكمة من العلو واألمور ماال يدركه غريك، نسألك اللهم أن تكتبنا فيمن اتب              
الكرمي، وأن جتمع قلوبنا على هدي الصراط املستقيم وأن جتنبنا كل شر وبالء يف هذه الدنيا ويف يوم                  

 .الدين مبنك وفضلك يا رب العاملني
 ((: ونشهد أن سيدنا ونبينا حممد بعث بالرمحة واخلري والنور، اللهم صل وسلم على سيدنا حممد القائل               

مة أوهلا فَمن كانَ عنده علم فليظهره، فإنَّ كامت العلم يومئٍذ ككامت ما أُنـِزلَ               إذا لَعن آِخر هذِه األ    
 ].حديث رواه ابن ماجه يف سننه [)) على حممد

اللهم صل وسلم على هذا النيب الذي ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وعلـى                    
لنيب صلى اهللا عليه وسلم مع كمال األدب والصدق         أصحابه وعلى مجيع املسلمني الذين اتبعوا منهج ا       

 .واالتباع وحسن االجتماع بالظاهر والباطن وبالقلب والقالب، وعلى مجيع املسلمني إىل يوم الدين
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

 
 : أيها املسلمون

عل سلوكه وأعماله وأقوالـه     نبينا عليه الصالة والسالم وضعه اهللا سبحانه وتعاىل هلذه األمة قدوة وج           
وأفعاله وتقريره خري منهج ألمة القرآن عند اختالفها كما دعاها أن نتبع هذا النيب الكرمي على بصرية                 

 :وأن تنجح الثوابت الثالثة
كتاب كما ينبغي وكما جيب وكما تلقاه العلماء عن علما بسنده إىل نبينـا عليـه الصـالة                  : أوهلا

 .والسالم
ليه الصالة والسالم، واليت نظمت يف هذا الوجود كل أمر احلياة الدينيـة والدنيويـة،               سنته ع : الثانية

وفصلت جممل القرآن ونظمت حياة اإلنسان بدءاً من حالة قيامه ونومه حىت درجة حكمـه وموتـه                 
وقرار مصريه، هذه هي شريعة حممد، اليت مل تترك شاردة وال واردة إال وبينتها، لقد بني اإلسالم كيف 

 كون املسلمون يف كافة أحواهلم، ي
 ((وهي األخالق النبوية هذه األخالق اليت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهـا               : وبقي الثابت الثالث  

  الناس يفرحون إذا دعاهم أحد من أهـل الـدنيا    ))أقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً        
 إله إال اهللا إذا مجعنا يوم القيامة فأبعدنا صـلى اهللا عليـه   فقرم كيف بكم يا أمة األخالق ويا أمة ال     

وسلم عنه ألننا مل نتعامل باألخالق، بل صار كل مسلم ينسج يف قلبه ويف عقلـه ويف صـدره ويف                    
تصوراته من املفاهيم ومن الشبهات ومن األمور ماال ينبغي أن توجد يف قلب مسلم على مسلم مـا                  

 تعين أن أكون صاحباً ملن حيبين ال يعين أن أتعامل مع من يكون معـي                معىن األخالق؟ إن األخالق ال    
إن أخالق رسول اهللا وصلت  من مجاعيت، إن أخالق حممد وصلت إىل الكفار حىت جذم إىل اإلسالم             

فـإذا الـذي   {، إن اهللا تعاىل عندما خاطب أمة القرآن قال لنا إىل املنافقني فجذم إىل حقيقة اإلميان  



أي الذين صربوا علـى     } وما يلقاها إال الذين صربوا    {: مث قال }  عداوة كأنه ويل محيم    بينك وبينه 
دين حممد الذين صربوا على االتباع الذين مل تأخذ م طباعهم وكذلك نوازعهم، دخل إعرابياً على                

ال  ((:  قـال  ))أوصين  :  يا حممد  ((:  مث قال  ))ال تغضب    ((:  قال ))أوصين  :  يا حممد  ((: رسول اهللا وقال  
 إنَّ الرجل يريد وصية مير ا إىل قومـه كـي يرشـدهم إىل               ))ال تغضب    ((: مث الثالثة قال  )) تغضب  

 .، والغضب قضية أخالقية))ال تغضب  ((: اإلسالم قال له النيب
ورسول اهللا نيب األخالق وقبل أن يعلّم الناس الصالة وقبل أن يعلمهم الكتاب وقبل أن يعلمهم السنة                 

يه الصالة والسالم يعلمهم كيف يعامل الناس الناس كيف يعامل املسلم الكافر، كيف يعامل              كان عل 
 تعالوا بنا نسأل أين هـذا      )) يشد بعضه بعضاً   ((املسلم املسلم، املسلم للمسلم كالبنيان، وقال كالبنان        

 منـهج   الشد، هل كان رسول اهللا كاذب؟ هل كان رسول اهللا مقصر؟ هل كان رسول اهللا على غري                
حىت جاءت أمته فاختلف األب مع ابنه، اختلف الرجل مع أخيه، حىت صارت األمة حتت راية ال إله                  
إال اهللا، كلٌّ له مسجد خيتلف عن غريه ، كلٌّ له خطبة خيتلف عن غريه، كل له طريقة يف جنازته، يف                     

ن مفاتيح اجلنة بيده، حاشا     صالته، يف عبادته، يف قوله، يف فعله، يف اعتقاده، يف حركته، وكل يعتقد أ             
واهللا ما هذه إال صفة من صفات التمزق والتفرق الذي أخرب عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف              

 وما داء األمم يا رسـول       ((:  قالوا )) دب فيكم داء األمم    ((: آخر الزمان، يوم يصبح الناس كما قال      
  )) ال أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الـدين        ((ة، قال    مساها النيب احلالق   )) البغضاء ((:  قال ))اهللا؟  

أول ما جيب علينا أن نراجع أنفسنا جتاه تطبيق منهج رسول اهللا، مرت علينا مرحلة، مـرت علينـا                   
عصور كثري من الناس نسيها لكننا لن ننساها ألن اهللا تعاىل عندما جاءنا بالقرآن ما نسي تاريخ األمم                  

 قوم لوط وال قوم فرعون وال قوم صاحل، بل جعل ذلك قرآناً يتلى حىت نعترب،                ومل يترك قوم هود وال    
 .حىت ندكر، حىت نتعرف كيف جتري قدرة اهللا يف الظاملني

وحنن كذلك يف هذا البلد ويف كثري من بلداننا تعرضت ملرحلة الكفر والسحق واحملـق وكـثري مـن      
راياا نطـق بشـعاراا ومسعنـا يف طرقهـا          املسلمني استتبع هذه الدعوات وسار يف ركاا ومحل         

 قُِتل العلماء،   - كما يقولون  - وسِحق )) سحق الكهنوت واجب     ((: وحواريها من ينادي بأعلى صوته    
سِحل العلماء، مات أهل بيت رسول اهللا على مسمع ومرأى من أهل ال إله إال اهللا، ومن املصـلني،                   

راد أن يتوب، وأما احلسـاب فهـو عنـد صـاحب     وذهبت تلك املرحلة وعفا اهللا عما سلف ملن أ        
 وأما الناس فالناس بطبعهم ينسون، وجيـب أن         }أحصاه اهللا ونسوه  {احلساب، فإنه تعاىل الذي قال      

ينسون حىت ال يتعبون ويتعبون، وأما هذه املرحلة فعلينا أن نتنبه أال نكون ألعوبة كما كنا يف املاضـي   
 .أال نكون أضحوكة كما كنا يف املاضي



من الذي استثمر املرحلة املاضية؟ من الذي استفاد منها؟ أجيبوا على السؤال، ومن             : يا أخوة اإلسالم  
الذي يستفيد من هذه املرحلة وقد صار املسلمون يف حال من الصراع والرتاع واخلالف واالختالف               

ـ              الم ويف صـلب  على ماذا ؟ كانوا يف املاضي خيتلفون على أمور أما اليوم فيختلفون يف عظـم اإلس
اإلسالم ويف صلب العقيدة وكم ما نسمع من الفتاوى اليت وزعت باان على أمة ال إله إال اهللا فالن                   
ال تصح الصالة خلفه، فالن جيب أن يصحح عقده، فالن جيب أن جيدد دينه، ال إلـه إال اهللا حممـد                     

لست أخشى علـيكم     ((:  الذي قال  رسول اهللا، أمل يبعث فينا حممد؟ أمل يبعث فينا هذا النيب الكرمي           
 ((: صدقنا كالمك يا رسول اهللا، لكن مل يصدقه الناس، قـال  ))الشرك، لست أخشى عليكم الشرك  

لست أخشى عليكم الشرك، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من              
حنا، أخذت علينا كل شـيء،       أصابتنا الدنيا، طغت علينا يف قلوبنا، أخذت علينا أروا         )) كان قبلكم 

نبحث عن الدنيا، نبحث عن الكراسي، نبحث عن احلكم، ولذلك باع املسلم أخوه املسلم، رجعت               
والعياذ باهللا كثري من األمراض االجتماعية ملّا بعدنا عن دين حممد، فلنتق اهللا ولنستفيد مما مير بنـا يف                   

املني بالصفة اليت رأيناها إال ليعترب املعتـرب، ويـدكر          هذه الدنيا ولنعلم أن اهللا تعاىل مل جيعل هالك الظ         
املدكر، ويرجع الراجع فإن من ورائنا قبوراً ومن ورائنا حساباً ومن ورائنا عذاباً ومن ورائنا جهـنم                 

أوقد عليها ألف عام حىت امحرت، ألف عـام         : (اليت أخرب النيب عليه الصالة والسالم عنها حيث قال        
 . ال طاقة لنا بغضب اهللا وال لعذاب اهللا)ىت اسودت، فهي سوداء مهلكةحىت ابيضت، ألف عام ح

اللهم ارفع عنا غضبك، اللهم ارفع عنا مقتك، اللهم امجع قلوبنا على حمبة بعضنا البعض بعد حمبتـك                  
وحمبة نبيك اللهم أنت اهلادي وال هادي سواك، وأنت املعطي وال معطي سواك، وأنت جامع القلوب                

 .وال جامع سواك
أسألك اللهم نظرة من عندك يف هذا الشهر الكرمي ويف هذه املناسبة العظيمة اليت مننت ا على نبيك                  
حممد فصعدت به إىل السماوات العلى، أسألك اللهم أن تتجلى علينا يف يومنا هذا بربكة من عنـدك                  

لى دينك، امجع قلوبنا على     فتتوب علينا بتوبة نصوحاً وزكنا اللهم ا قلباً وروحاً اللهم امجع قلوبنا ع            
ملتك، امجع قلوبنا على دعوتك، امجع قلوبنا على حمبتك، واجعلنا خري من يدعو يف بيته، ويدعوا يف                 

 .نفسه، ويدعوا يف أهله، ويدعوا يف جريانه على ما حتب وترضى يا رب العاملني
إنَّ اهللا ومالئكته يصـلون   {وصلوا وسلموا على من أمرمت بالصالة عليم قدمياً بقول اهللا تبارك وتعاىل        

اللهم صل وسلم على نور مشس العرفان، } على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً  
ومهبط أسرار القرآن، وصل اللهم على أصحابه خصوصاً األربعة اخللفاء أيب بكر وعمـر وعثمـان                

عن أمهم الزهراء البتول، وعن مجيـع       وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك، وعن رحيانتيه يف اجلنة، و          
زوجات الرسول أمهات املؤمنني، وعن العشرة املبشرين باجلنة، وعن مجيع الصحابة رضوان اهللا عليهم      
أمجعني، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمات واملسلمات، األحياء منهم واألموات، اللهم أعز            



د بني قلوبنا، واجعلنا أمة برمحتك يا أرحم الـرامحني،          اإلسالم واملسلمني، اللهم وحد صفوفنا ووح     
 .اللهم اجعل الدائرة على الكفار من اليهود والنصارى والفجار

اللهم أصلح الراعي والرعية وألف بني قلوم باخلري، وأصلح م العباد والبالد مبنك وفضلك يـا رب      
 .العاملني

تاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشـاء واملنكـر والبغـي،    إنَّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإي: عباد اهللا 
يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب،              

 .واهللا يعلم ما تصنعون



 اخلسوف والكسوف
ك احلمد هللا الذي جعل اخلسوف والكسوف آية وعربة للمعربين، وآية عظمى للمستبصرين، سبحان            

اللهم وحبمدك نسألك أن ب لنا يف مثل هذا اليوم توبة من عندك تصلح ا ظواهرنا وبواطننا ومتنحنا           
حسن االتباع ملا جاء به نبينا الذي لوال دعوته ملا عرفنا الفرق بني احلق والباطل، وال عرفنا الفرق بني                   

 .اخلسوف والكسوف، وال عرفنا املنهج الذي جاء صلى اهللا عليه وسلم
: نشهدك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ونشهد أن عبدك ونبيك ورسولك القائل                 

إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد أو حلياة أحد، فـإن رأيتمومهـا                   ((
 .))ففزعوا إىل املساجد وأكثر من ذكر اهللا  ((:  ويف رواية))ففزعوا إىل الصالة 

صلي وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من هـذه األمـة بصـدق              اللهم  
 .وإخالص وحسن اتباع إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
خري ما يتواصى املسلمون به يف مثل هذه اآليات والتحوالت تقوى اهللا تعاىل، فإن تقوى اهللا تعـاىل                   

دنا يف احلياة الدنيا واآلخرة، فلنتقي اهللا يف حياتنا حىت تظهر لنا اآليات اليت أراد اهللا ـا تعليمنـا                    مرا
 .وأراد اهللا ا ختويفنا

إنَّ هذه اآلية اليت جتري يف مثل هذا اليوم آية عظيمة من آيات اهللا تكررت مرة بعد مرة ومرحلة بعد                    
مراً كان مفعوالً، وإن آية اخلسوف والكسوف إمنا هي يف          مرحلة وسنني بعد سنني إىل أن يقضي اهللا أ        

أصلها كما وصفها النيب صلى اهللا عليه وسلم آيتان من آيات اهللا ومعىن اآلية أي العالمة اليت ختـرج                   
اإلنسان من دائرة الغفلة إىل دائرة املعرفة، فاخلسوف والكسوف للمسلم آية من آيات اهللا، واخلسوف               

من آيات آيات اهللا، فكما ترون أن نبينا حممد بن عبد اهللا يدعونا إىل املساجد               والكسوف للكافر آية    
يدعونا إىل ذكر اهللا يدعونا إىل الصالة ألننا اتبعنا هذا النيب الكرمي للتعرف علـى اهليئـات الكونيـة             

 بني  الكربى فلذلك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اآليات أن نفزع إىل املساجد لنربط                
الظاهرو وبني خالقها لنتعرف على هذه الظاهرة وما يترتب عليها يف شراع اهللا وما يترتب عليهـا يف                  

 .سنة حبيبه ونبيه حممد
وهي يف ذات الوقت آية للكافر، بل هي آية للملحد، ولعلكم ترون اليوم أكثر من يعتين ويهتم ـذه            

ن أسباب النقل والعقل ومن أسـباب املعرفـة         الظواهر الكونية هم الكفار حيث منحهم اهللا تعاىل م        
والعلم ما يستطيعون به أن يبسطوا التحليل والتعليل من اخلسوف والكسوف أكثر من حتليل املساجد               
واملنابر إن هذه الظاهرة مثلها كثري يف كون اهللا وإن املراد من ذلك إقامة احلجة يف هذا العامل فال يريد                    



غري جمرى الكون إال وقد أثبت لكل عقل كان عقل مسلماً أو كان العقل              موالنا أن تقوم الساعة وال يت     
كافراً إن هذا الكون له إهلاً يدبره وأن هذا العامل ليس يف قبضة أحد ال يف قبضة اإلنسان وال يف قبضة                     

 .الشيطان وال يف قبضة أهل األهواء ولكنها يف قبضة امللك الرحيم الرمحن
لغفالت أو اجلهاالت والضالالت اليت تطرأ على مسرية اإلنسان يف املعرفة           وإذا ما أراد اإلنسان حبكم ا     

أو تطرأ على مسرية اإلنسان يف العلم فإن اهللا جعل للعامل بني احلني واحلني ما ينبه جعل ما بني احلـني     
واحلني ما يكشف اهللا عنه احلجاب على أهل املعارف اإلنسانية مسلمني وكافرين حىت ينتبهوا هلـذه                

ظواهر فيعلموا أن الذي خلق الشمس وخلق القمر لتؤدي كل منهما الضوء يف الليل والنهار قـادراً                 ال
على أن حيجب هذا الضوء بضوابط العلم وبضوابط املعرفة ولكنها آية من آيـات اهللا ال ينخسـفان                  

يب يـوم مـات   ملوت أحد ال عالقة الظواهر الكونية مبا حيدث للعامل حبياة الناس وهذا احلديث قاله الن        
إبراهيم كسفت الشمس فظن الناس أن هناك عالقة بني موت إبراهيم وبني كسوف الشمس، فـأراد                
النيب عليه الصالة والسالم أن يبعد عن عقول كثرياً من موروثات العادات ومفاهيمهم اليت يعللون ا                

 أي مهـا    ))لقمر آيتان   إن الشمس وا   ((: احلياء ويعللون ا األوضاع، وقف النيب وقال هذا احلديث        
عبارة عن شيئان عظيمان من آيات اهللا، وآيات اهللا كثرية، الليل والنهار آية، الشمس والقمـر آيـة،            
خلقك أيها اإلنسان آية من اآليات اليت جعلها اهللا تعاىل من عالمات الساعة، عظات وعرب وما أكثر                 

 .آلخرة ضعفت عالقتنا بالقيامةاآليات والعرب لكن ضعفت عالقتنا باهللا، ضعفت عالقتنا با
إن عالقتنا حنن املسلمني بالظواهر ال تظهر بالنظر إىل الشمس أو القمر وال حبمل املراصد وال مبتابعـة                 
حركة األفالك، ولكن عالقتنا بالقمر وعالقتنا بالشمس وعالقتنا بالظواهر تظهر لنا يف صالتنا، تظهر              

خالق، فإن اإلسالم حرم االهتمام الكلي بتلـك الظـواهر ألن    لنا يف عباداتنا، تظهر لنا يف سجودنا لل       
هناك أناس كفروا فعبدوا الشمس، وكفر أناس فعبدوا القمر، وكفر أناس فعبدوا الريح، وكفر أناس               
فعبدوا الذات البشرية ألم وقفوا عند مستوى الظواهر فعظموها، بل أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 

 . النجوموسلم حرم علينا النظر إىل
إنَّ ضوابط اإلسالم تدعونا يف كل األحوال ف ياخلسوف ويف الكسوف يف الـزالزل              : أيها املسلمون 

يف عالمات الساعة فإن اهللا يدعونا إىل التوبة إىل اإلنابة والرجوع واخلشوع حىت إذا ما تبنا ورجعنـا                  
 عرفوا حقيقة حيـام يف هـذه     وأنبنا وصدقنا مع اهللا سبحانه وتعاىل صرنا من العباد اخلالصني الذين          

احلياة الدنيا أما إذا مرت هذه الظواهر ومل حتدث هلا توبة وإمنا اعتربناها كما اعتربها الكـافر جمـرد                   
ظاهرة يرصدها ويصورها ويقدمها للناس لكن اهللا مل حيدث هذه الظواهر إال للتبصر والتنبه فإن مـن                 

تحوالت يف الطقس واملناخ يف حيـاة النـاس،         عالمات الساعة كثرة اخلسوف والكسوف، وكثرة ال      
وهذه إشارة يريد اهللا أن يذكر العقل الفاعل، ويعلم اجلاهل أن حلظة تظهر حقيقة الظلمة يوم خيـرج                  

 .الناس فجأة يف هذا العامل إىل موالهم سبحانه وتعاىل



 مبنك وفضلك يا رب     اللهم إنا نسألك أن ب لنا توبة تصلح ا حياتنا، وتصلح ا ظواهرنا وبواطننا             
 أعوذ باهللا   }فإذا قرآت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {: العاملني، وقال عز من قائل كرمي     

إنَّ يف خلِْق السماوات واألرض واختالف الليل والنـهار آليـات لقـوم             {: من الشيطان الرجيم  
 يف خلق السـماوات واألرض      الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكرون       . يؤمنون

 .}ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار
بارك اهللا يل ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، اقول قويل هذا وأسـتغفر                

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
 

 : اخلطبة الثانية
 اآليات على مقتضى أمره وقضائه، فنسألك اللهم اللطف بنـا وأن ترمحنـا يف               احلمد هللا الذي أجرى   

 .ضعفنا ومعاصينا، اللهم إننا عبيدك، صدقنا نبيك، واتبعنا دعوته
ونشهدك أنك أنت اهللا ال إله إال انت وحدك ال شريك لك وال ضد وال ند وال شبيه لك وال مثال،                     

ه املة طرق اخلري إىل أن يبعث اهللا األرض ومن عليها،           ونشهد أن عبدك ونبيك حممد الذي أوضح هلذ       
 .وصلي اهللا معلى آل نبيك وعلى أصحابه ومن تبعهم بصدٍق وإخالص وصدق يقني إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
وننظر إىل عالمات السـاعة     إنَّ مهمة املسلمون اليوم فيما يتعلق ذه الظواهر أن يفتحوا كتب السنة             

وينظروا إىل العالمات الكونية اليت أمرنا نبينا عليه الصالة والسالم أن نستذكرها، فالنيب عليه الصـالة   
والسالم ملا كان خيطب خطبة الكسوف ذكر الدجال حىت رفع فيه وخفض حىت قال الصحابة ظنناه                

 .بني طائرة النحل
ال نـيب   ((:  ثالثون دجاالً، كل منهما يظن أنه نيب، والنيب يقولوذكر النيب يف تلك اخلطبة أنه سيظهر     

، إنَّ هذه الظواهر ليس الغرض منها أن يتعلم الطالب والتلميذ أو املرأة كيف حـدثت مـىت                  ))بعدي  
بدأت أو مىت تنتهي هذه القضية ال يتجاوز اللحظة وينساها الناس، إن قضية اخلسوف والكسـوف                

ت الساعة عن التغريات اليت أخرب عنها النيب تذكرنا بـاهللا، تـذكرنا بطلـوع               تنبيهاً للعقل عن عالما   
الشمس من مغرا، فهذه الظواهر جتعلها طريقاً للتوبة والرجوع واألذكار إىل اإلنابة إىل املوىل سبحانه             

 .وتعاىل
لصالة والسـالم   وأكثروا عباد اهللا من األذكار واالستغفار ومن التوبة آناء الليل وأطراف النهار ومن ا             

إنَّ اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا       {: على النيب املختار كما أمرمت بالصالة عليه قدمياً بقوله تعاىل         



اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النيب وعلـى آلـه    } أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً      
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

منني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات، اللهم أصلح الراعي          اللهم اغفر للمؤ  
والرعية وألف بينهم باخلري، وادفع عنهم شر بعضهم عن بعض، واصلح م العبـاد والـبالد مبنـك                  

 .وفضلك يا رب العاملني
فحشاء واملنكر والبغي يعظكم    إنَّ اَهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن ال          : عباد اهللا 

لعلكم تذكرون فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكـرب، واهللا               
 .يعلم ما تصنعون



 النماذج السبعة املباركة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وترتفع الدرجات وتتضاعف احلسنات، ويرضـى اهللا سـبحانه            

ه وجيزل هلم اهلبات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كاللذين آمنـوا              وتعاىل على عباد  
وعملوا الصاحلات، سبحانك اللهم أعززت أهل طاعتك بأعماهلم، وباركت هلم يف آجاهلم وآمـاهلم،    
وأذللت أهل املعصية مبعاصيهم، وجعلت أمرهم مرهوناً بالتوبة وبالرجعة، فإن شئت رضـيت، وإن              

هدك اللهم أنك أنت الواحد األحد، لك األمر من قبل ومن بعد، ونشهد أن عبدك               شئت عذبت، نش  
ونبيك حممد النيب الذي وفقته لألعمال الصاحلة فكان فيها خري أسوة وعلى طريقته وسنه صار الناس                

 .أفضل قدوة
م اللهم صلي وسلم وبارك على هذا الرمز العظيم واملثال سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومـن تـبعه            

 .بإحسان وصدق يقني إىل يوم الدين
 .أوصيكم وإياي بتقوى اهللا: عباد اهللا

 
 :أيها املسلمون

ما أعظم أنور الطاعات إذا وفق العبد هلا، وما أشرف آثار األعمال الصاحلة إذا بدل اإلنسان العمـر                  
سـبباً يف األعمـال     فيها وهلا، تعود على اإلنسان بالعائدات الصاحلة، وترقيه باحلياة الدنيا وتكون له             

فيما يتعلق بينه وبني الناس، ولقد وضع النيب صلى اهللا عليـه            ، الناجحة سواء فيما يتعلق العبد بربه، أ      
وسلم وضع لعدة األمة يف كثري من أحاديثه العرب وأسباب االذكار من هذه األحاديث هو احلديث عن                 

 . يف ظله يوم ال ظل إال ظلهالنماذج السبعة املباركة الذين يظلهم اهللا سبحانه وتعاىل
السبعة النماذج املباركة اليت قدمها لنا النيب عليه الصالة والسالم لتكون لرجالنا ونسائنا وشبابنا خـري          
منهج يتطلع إليه العبد املسلم ويريب عليه ولده وبنته ويبين عليه طموحه وآماله لينال رضى اهللا وبركة                 

 .هذا العمل الصاحل
لى اهللا عليه وسلم يف ذلك احلديث الصحيح من اإلمام العادل إىل الشاب الذي نشأ               ولقد بني النيب ص   

يف طاعة اهللا، إىل الرجل الذي قلبه معلق باملساجد، إىل الرجالن اللذان حتاباً يف اهللا اجتمعـا وتفرقـا                   
  .)) إين أخاف اهللا ((: عليه، إىل الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال

ن هذه النماذج املباركة على طريقة استتباع دعوة النيب عليه الصالة والسالم لالنتفاع ـا               وما بقي م  
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما         ((: واالرتفاع مبعانيها بقوله صلى اهللا عليه وسلم      

توى الصالة أو    هذه مرتبة من مراتب العمل الصاحل، العمل الصاحل الذي ال يقف عند مس             ))تنفق ميينه   
الصوم أو احلج بل يكون يف العباد املسلمني جزء منه خاص باهتمام العبد بأمر اهللا، وجزء منه اهتمام                  
بأمر املسلمني، أو من أمور املسلمني، تفقد أحواهلم والتصدق عليهم، والصـدقة أمـر منـدوب يف                 



دمه العبد املسلم ألخيـه     اإلسالم جزء منها واجب وهي الزكاة، وجزء منها تطوع وسنة وهو ما يق            
املسلم سواًء كان من أرحامه وأقاربه أو كان من األبعاد من أمة اإلسالم فإن الصدقة خري كثري وتطفئ      
غضب الرب سبحانه وتعاىل، ويء للعبد املسلم قضاء حاجاته وتكون سبباً يف شـفاء مريضـه ويف                 

 .صالح شئونه، ذاك إن كانت الصدقة خالصة لوجه اهللا تعاىل
مث ميز النيب صلى اهللا عليه وسلم بني صدقة السر وصدقة اجلهر، وإن من الصدقات صدقات يظهرهـا   
اإلنسان ويعلمها الناس فيكون املتصدق عليه عامل باملتصدق وأما الصدقة اليت هي أفضل منها فهـي                

 دون أن صدقة السر وصدقة السر أن يعطيها لإلنسان الفقري أو املسكني أو لبيت من بيوت املسـلمني             
يعلم أحد بذلك بل حىت ال يعلم أحد من املتصدقني بذلك، وقد كان السلف الصـاحل رضـوان اهللا                   
عليهم حيرصون عل العمل ذه اخللة وذه الفائدة، فيحملون ما معهم من صدقان ويرموا يف بيوت                

 .الفقراء ويضعوا عند أبوام حىت ال يعلم م أحد إال اهللا سبحانه وتعاىل
وقد قيل أن كثرياً من أئمة اإلسالم كان يدخل أحدهم إل املسجد فيضع صدقته اليت يريدها يف حذاء                  
صاحبه ألن الناس كانوا حيملون أحذيتهم يف جوانب املسجد فريبط الرجل صـاحبه فحيثمـا رأى                
صاحبه وضع حذائه ووضع صدقته دون علم الناس هكذا كان األوائل، وكان السلف الصاحل رغبـة                

ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حىت ال تعلم مشاله         ...((هم يف الدخول ذا احلديث النبوي العظيم        من
 وهذه إشارة إىل أن العبد املسلم إذا كان يريد العمل هللا سبحانه وتعاىل فعليـه أن ال                  )) ما تنفقه ميينه  

 .يظهره للناس وال ينتظر يف عمله منهم جزاًء وال شكوراً
 إنَّ الصدقة الواجبة كالزكاة جيب أن تعلن، وإن كانت الصدقة هبـة أو عطـاءاً أو              ((: قال أهل العلم  

هدية فاألفضل أن ختفى، ذاك ألن الزكاة وهي شرعية ومعلومة يكون فيها تنافس بني أهل املـال إذا                  
 .أعلن عنها فيتنافسون يف مثل ذلك العمل الصاحل

كون يف السر ودون معرفة الغري فالنيب عليـه         وأما إذا كانت الصدقة من أي نوع آخر فاألفضل أن ت          
الصالة والسالم حث أصحابه على ذلك ورد يف احلديث الصحيح أن رجالً من أصحاب النيب صـلى   
اهللا عليه وسلم أخذ صدقته إىل املسجد فأعطاها لرجل وقال له تصدق ا على من وجدتـه حمتاجـاً                   

 الرجل فأعطاه الصدقة، فلما عاد إىل بيته قال         فجاء ولد الرجل الذي تصدق ودخل املسجد، فرآه ذاك        
 )) مل أردها لك، وإمنا أريدها للفقراء واملساكني         ((:  قال )) لقد أعطاين فالن صدقة يف املسجد        ((: لوالده

لك ما تصدقت يا زيد، ولك ما أخذت يا          ((: فاختصم إىل النيب عليه الصالة والسالم، فقال الرسول       
 أردا أيها املتصدق قد بلغت عند اهللا مكاناً، ويف حديث آخر أنَّ رجالً خرج                أي أن النية اليت    ))معن  

بصدقته يف إحدى الليايل فأعطاها لرجل فأصبح الناس يف الصباح يتحدثون أنه يف البارحة تصدق على                
 خـرج    ويف الليلة الثانية   )) ال حول وال قوة إال باهللا، صدقيت وقعت يف يد زانية             ((: زانية، فقال الرجل  

 ال حول وال قـوة إال بـاهللا         ((: بصدقته فأصبح الناس يتحدثون أنه تصدق على سارق، فقال الرجل         



 ، ويف الليلة الثالثة خرج بصدقته فأعطاها لرجل أصبح الناس يتحدثون            ))صدقيت وقعت يف يد سارق      
ىل نيب ذلك الزمان     فأوحى اهللا إ   ))!! زانية، وسارق، وغين  :  يا ريب  ((أنه تصدق على غين، فقال الرجل       

أنَّ صدقته قد تقبلها اهللا سبحانه وتعاىل لعل الزانية تستعفي عن الزنا، ولعل الرجل السـارق يتـوب                  
 .ويعود إىل اهللا، ولعل الرجل الغين يقتدي بفعل هذا الرجل فيتصدق

لـنيب  ولذلك يا أمة اإلسالم صارت الصدقات من أهم األمور اليت كانت عليها أمة اإلسالم يف عصر ا                
عليه الصالة والسالم إىل عصر صحابته إىل عصر خلفائه، غأكثروا عباد اهللا مـن الصـدقات علـى                  
الفقراء، وأكثروا من الصدقات على املساكني، وأكثروا من الصدقات على األرامل، وال ينظر املرء إىل               

نيب صلى اللخ عليـه     كم الصدقة وإمنا ينظر أن تكون حالالً، وأن تكون يف موقعها الذي دعانا إليه ال              
 .وسلم

ورجل ذكـر اهللا خاليـاً      ... ((: مث أكمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث النماذج السبعة فقال           
 هذا هو عظمة القلب الواجب، عظمة القلب اخلاشع، عظمة القلب اخلائف مـن اهللا      ))ففاضت عيناه   

ل ومناج حتدث عنها العلماء وتكلم يف       تعاىل، الرجل الذي يكثر من ذكر اهللا، وذكر اهللا أنواع وأحوا          
شأا كثري من أهل اإلسالم، ولكن أعظمها وأشرفها مكانة يف هذه احلياة أن يذكر العبد ربه خاليـاً،            

 أي ليس يف مأل من الناس، وهذا هو أفضل أنواع الذكر، أن يذكر العبد ربه يف بيته                  )) خالياً ((: وقوله
 نام الناس، إذا انشغل الناس بأحواهلم، إذا انشغل الناس بفرشهم، إذا            يف آخر الليل، إذا هدأ الناس، إذا      

انشغل الناس بلهوهم، إذا انشغل الناس بأمتعتهم، يقوم العبد الصاحل فيذكر اهللا سبحانه وتعاىل خاليـاً                
 ((... مع الوجل واخلشوع واخلوف، وكذلك تصور موقف العظمى اإلهلية فتفيض عينه مـن الـدمع              

 .)) خالياً ففاضت عيناه ورجل ذكر اهللا
فلنكثر عباد اهللا من ذكر اهللا، وليكن لنا ذكر هللا يف العلن، وذكر هللا يف السر، وذكر هللا يف كل حال،                     
وفقين اهللا وإياكم ملا حيب ويرضى، وجعلنا وإياكم من كتبه اهللا سبحانه وتعاىل من هـذه النمـاذج                  

 .املباركة مبنه وفضله، إنه مسيع جميب
أعوذ بـاهللا مـن     } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       { قائل كرمي    وقال عز من  

يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكراً كثرياً وسبحوه بكرة وأصيالً هو الـذي              {: الشيطان الرجيم 
 .}يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكان باملؤمنني رؤوفاً رحيماً

 ولكم بالقرآن العظيم، ونفعين وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأسـتغفر      بارك اهللا يل  
 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 : اخلطبة الثانية



احلمد هللا الذي يزيد يف درجات عباده إذا هم عملوا األعمال الصاحلة وصربوا عليها وكتب هلم عنده                 
 من اخلري والربكة فنالوا يف حيام خرياً كثرياً بكل سـعي وحركـة، وال توفيـق إال                  سبحانه وتعاىل 

 .توفيقه، وال صالح للعبد إال بعد رضا ربه عليه وحتريك أسباب قلبه ملا حيب ويرضى
 .وفقنا للخري وأعنا عليه: اللهم يا من أوفق أهل اخلري للخري وأعام للخري

 ال شريك له، ونشهد أن عبده ونبيه حممد الذي دعا هـذه األمـة إىل     ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده      
األعمال الصاحلة، وأمرهم أن يصربوا عليها حىت ينالوا بركتها يف احلياة وينالوا بركتها يوم لقاء رـم           

 .وينالون جنته ورضاه
 .اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 .سي بتقوى اهللاأوصيكم ونف: عباد اهللا
 

 : أيها املسلمون
بادروا باألعمال الصاحلة، فهل تنتظرون إال فقراً منسياً، أو غـىن   ((: قال النيب عليه الصالة والسالم   

 وعدد النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعاً من املصائب واملصاعب اليت حتل باألمة يف كـل                 ))... مطغياً؟
بادرة باألعمال الصاحلة وخصوصاً يف آخر الزمان، عنـدما         زمان ومكان، لكنه جعل املخرج منها امل      

ينشغل الناس عن العمل الصاحل بأمور احلياة ويبتعدون عن العمل الصاحل، ولقد ذكر النيب عليه الصالة                
والسالم يف صحيح أحاديثه كثري من النماذج املباركة غري السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله فقد ورد يف                  

ة من بين إسرائيل خرجوا يف طريق وإذا باملطر يرتل عليهم فلجأوا إىل غار فسـقطت               الصحيح أن ثالث  
عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فحركوها فلم تتحرك، ومل يقدروا على أن خيرجوا من ذلك                

 ال خمرج لنـا اآلن إال أن نتجـه إىل اهللا         ((: املكان الضيق، فبدأ كل واحد منهم يسأل صاحبه، وقالوا        
 األعمال الصاحلة جناة لإلنسان يف احلياة الدنيا كما ))نه وتعاىل ونتوسل إليه بأعمالنا الصاحلة اآلن سبحا

 اللهم إنك تعلم أنه كان يل أبوان شيخان كبريان ال         ((: هي له جناة يف اآلخرة، فقام الرجل األول وقال        
 أي ذهب ليحلب احلالبة ألبويه       ))أخدم قبلهما وال بعدمها أحد، وأنه يل يف أحد األيام طلب الشجر             

فتأخر فجأة إىل بيته فوجدمها قد ناما وكان يف يده كأس اللنب فلم يوقضهما أدباً معهما، وظل قائماً                  
فتحركـت   ((:  اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكرمي ففرج عنا، قال          ((: حىت طلب الفجر، قال   

 اللهم  ((: فقام الرجل الثاين وقال    )) خيرجوا   الصخرة قليالً، ورأوا السماء، ولكنهم ال يستطيعون أن       
إنك تعلم أنه كان يل ابنة عم، وكانت أحب الناس إيل، وراودا عن نفسها فأبت حىت أملت ا سنة                   
من السنني واحتاجت إىل شيء من املال، فأحضرته هلا وأن متكين من نفسها إال أا قالت للرجل وهو                  

فانتفض الرجل   ((:  قال ))ال تفض اخلامت إال حبقه      : يا هذا  ((: يهاجالس فيما ورد يف احلديث بني رجل      
 اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكرمي ففرج عنـا،           ))خوفاً من اهللا، وقام من عندها وترك املال         



 اللهم إنك تعلم أن     ((: فتحركت الصخرة إال أم مل يقدروا على أن خيرجوا، فقام الرجل الثالث وقال            
عطيت كل أجري أجره إال واحداً ترك أجرته عندي، فأخذت ا غنماً وظلـت عنـدي                يل أجراء، وأ  

أعطين أجريت فـإين يف     : يا رجل : سنوات حىت صارت واٍد من الغنم، فجاء الرجل بعد سنوات وقال          
ال ـزأ يب، ال     :  يا رجل  ((:  قال )) خذ هذا الوادي من الغنم فإنه ملكك         ((:  قال ))أمس احلاجة إليها    

 فأخذها فستاقها، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك         ((:  قال )) واهللا إنه مالك     ((:  قال ))علي  تضحك  
 .))فتدحرجت الصخرة وخرجوا ميشون  ((:  قال))الكرمي ففرج عنا 

من أمة احلبيب األعظم صلى اهللا عليه       * هؤالء قوم من بين إسرائيل،      : يا أمة اإلسالم ويا أهل اإلسالم     
وا يف أعمالنا هل يوجد فينا شيء من هذه النماذج املباركة؟ هل يوجد فينـا مـن          وسلم تعالوا وانظر  

يعرف حق العامل واألجري والفقري واملسكني؟ هل يوجد فينا من ميتنع عن احلرام خوفاً من اهللا؟ هـل                  
 يوجد فينا من يرب والديه حىت يبلغ به األمر ما بلغ بالرجل الذي ظل طول الليل حامالً كأسه حىت طلع          

 الفجر؟ 
إنَّ لألعمال الصاحلة شرفاً يف الدنيا، وشرفاً يف الربزخ، وشرفاً عند لقاء امللك القهار،              : يا أمة اإلسالم  

فبادروا باألعمال الصاحلة، فإن األعمال الصاحلة هي طريق النجاة يف الدنيا وطريق النجـاة عنـد اهللا            
 .سبحانه وتعاىل

ر آناء الليل وأطراف النهار على من أمرمت بالصالة عليه قـدمياً            وأكثروا عباد اهللا من التوبة واالستغفا     
إنَّ اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا             {بقول اهللا تبارك وتعاىل     

 .}تسليماً
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصاً على األربعة اخللفاء سادتنا احلنفاء أبـو                
بكر وعمر وعثمان وعلي، وارضي اللهم عن عمي الرسول، وعن فاطمة الزهراء البتول، وعن مجيـع                
زوجات الرسول أمهات املؤمنني، وعلى العشرة املبشرين باجلنة، على سائر الصـحابة رضـوان اهللا               

 .عليهم أمجعني
 تولنا ويل سواك، وال اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا داك، واجعلنا ممن يسارع يف رضاك، وال       

 .جتعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
اللهم وفقنا لألعمال الصاحلة، ووفقنا اللهم كما وفقت عبادك الصاحلني، اللـهم اغفـر للمـؤمنني                

 .واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات، برمحتك يا أرحم الرامحني
إيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشـاء واملنكـر والبغـي،    إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان و: عباد اهللا 

يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب              
 .واهللا يعلم ماتصنعون



 البالغ ملن يفهم البالغ من اجلماعات اإلسالمية
ورمحـيت  {ل موالنا سـبحانه وتعـاىل       احلمد هللا الذي وسعت رمحته كل شيء يف هذا الوجود، فقا          

سبحانك اللهم وحبمدك، نشهدك ونشهد مالئكته ومحلة       } وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون     
عرشك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ال ضد لك وال ند لك وال شبيه لـك وال                       

محتك، ومننت علينا برسالة نبيـك،      مثال، خلقتنا يف هذا الوجود لعبادتك، وآنستنا يف هذه احلياة بر          
فنسألك اللهم كما أحسنت النداء أن جتعلنا ممن أحسن االستجابة وكما بعث لنا هذا النيب أن تكتبنا                 

 .فيمن صدق يف اتباعه
ونشهد أن عبدك ونبيك ورسولك إىل هذه األمة الذي مجع بدعوته ما تفرق منها، والـذي أصـلح                  

لذي جعلته قدوة وأسوة يف هذه احلياة وشفيعاً يف اآلخرة، اللـهم            بلسانه وجنانه ما تشتت عليها، وا     
بادروا باألعمال الصاحلة فستكون فنت كقطع الليـل         ((: صل وسلم على سيدنا ونبينا حممد القائل      

 اللهم صل وسـلم     )) املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا           
نطق عن اهلوى النيب الصادق الذي جنبه اهللا األذى والبلوى وجعله خري شاهد            على هذا النيب الذي ال ي     

 .على هذا الوجود وخري معاجل ألمراض الوجود
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

 
 : أيها املسلمون

 : إن مرياث النيب عليه الصالة والسالم هلذه األمة أمور ثالثة
 .فكتاب اهللا: أما األول من مواريثه
 .فسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم: وأما املرياث الثاين
 .فأخالق املصطفى، والقدوة، واألسوة: وأما املرياث الثالث

هذه الثالث اليت تسمى بالعلم والعمل، هذه الثالث اليت تطفئ نار الفنت والصراع واجلـدل، هـذه                 
 .إلسالم ودولة املستقبلالثالث اليت أقام عليها نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم دولة ا

إننا نعيش عصراً ونعيش مرحلة تقتضي من كل إنسان حريص على هذه امللة حريص              : أيها املسلمون 
على اإلسالم حريص على اإلميان حريص على أهل ال إله إال اهللا أن يعمل بكل عزمه يعمل بكل قوته                   

ألمور وأخذ املسلمون اليوم يقـع      وجهده يف سبيل تبصري هذه األمة وإيضاح احلق هلا، فقد اختلفت ا           
بعضهم يف بعض، يكفر بعضهم بعضاً، حيارب بعضهم بعضاً، يتهم بعضهم بعضاً يف املأمت، يقعـون يف    

 .احملارم، يقعون فيما منعهم عنه نبيهم عليه الصالة والسالم
كنتم خـري  {: إن أمة اإلسالم، إن أمة ال إله إال اهللا هي أمة مباركة بنص كتاب اهللا حيث قال موالنا             

هل هي فيما نراه اليـوم أو مـا         ! أين هذه األمة اليت أخرجها اهللا خرياً للناس؟       } أمة أخرجت للناس  



شاهدناه باألمس أو ما هو متوقع يف املستقبل؟ أين هذه اخلريية اليت نقرأها يف القرآن؟ أين هذه اخلريية                  
 ليها الشباب والفتيان؟ اليت كان عليها سيد ولد عدنان؟ أين هذه اخلريية ايل ترىب ع

إن وقفة صحيحة مع حاضرنا اليوم مع ما مر بنا باألمس قبل اليوم             : يا أهل اإلسالم، ويا أمة اإلسالم     
يقتضي من هذه األمة أن تكون على حذر ويقظة مما يريد الكافر أن يصنع ا، مما يريـد العـدو أن                     

د العدو أن يستثمر خرياا، إننا حنن أمـة مـن       يشتت خرياا، مما يريد العدو أن يفرق مجعها، مما يري         
كتاب اهللا على املعـىن     : أفضل األمم ولكننا لن نكون على تلك الصفة إال إذا ارتبطنا بالثوابت الثالثة            

الصحيح، سنة النيب على الصفة الصحيحة، تطبيق الكتاب والسنة بأخالق املصطفى عليـه الصـالة               
له حجة ومل يأخذ بالسنة فقد تردى عن األدب الشرعي ومـن            والسالم ومن تكلم بالكتاب أو جعله       

أخذ بالكتاب والسنة ومل يأخذ بأخالق صاحبها فيطبق الكتاب والسنة كما طبقها صاحبها صلى اهللا               
عليه وسلم فقد وقع يف شر أفعاله ووقع يف شر أعماله فمن أراد االقتداء مبحمد، أراد أن يكون سلفياً                   

كون صحابياً كأصحاب حممد عليه أن ينظر كيف صنع حممد مع أصحابه            كأصحاب حممد، أراد أن ي    
كيف أدم بأدب القرآن كيف أدم بأدب السنة كيف مجع قلوم يف مطلع اهلجرة النبوية باملدينـة                 
يوم وحد قلوب األوس واخلزرج فجعل كلمتهم واحدة ورؤيتهم واحدة ودعوم واحـدة ومههـم               

ثارات أخرج من قلوم ما كان من صخائم اجلاهلية مجعهـم علـى             واحد نزع ما كان بينهم من ال      
حقيقة التوحيد لبناء اتمع العاملي، هكذا فعل الرسول يوم دخل املدينة مث بعد أن مجع بـني األوس                  
واخلزرج مجع بني املهاجرين واألنصار، فآخى بينهم ووحد كلمتهم وأصلح شأم حىت صار أحدهم              

املال ويقامسه املرتل ويقول عبد الرمحن بن عوف الذي آخى الرسول بينه وبني             من حمبته ألخيه يقامسه     
 هذه نسويت األربعة، اختر منهن من شئت فأطلقها فتعتـد مـين، مث              ((: ابن الربيع قال له ابن الربيع     

 .)) بارك اهللا لك يف مالك، بارك اهللا لك يف زوجاتك، دلين على السوق ((:  قال))تزوجها أنت 
اإلسالم، ويا أمة اإلسالم، ويا شباب اإلسالم، ويا من تريدون أن تعاجلوا اتمـع بثوابـت                يا أهل   
إن اإلسالم ليس كالم جرائد وال أحاديث تلفاز وال مسلسالت تروا مـن الدشـوش وال          : اإلسالم

لناس، أمل لعب يلعبه الناس بالنوادي، إن اإلسالم مسئولية، إن اإلسالم عظَمة، إن اإلسالم إصالح بني ا     
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم              {: تقرؤوا القرآن 

إنا عرضنا األمانة على السـماوات واألرض       . ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً        
أمانـة  .. أمانة الـدعوة  ..ولإن أمانة الرس  } واجلبال فأبني أن حيملنا وأشفقن منها ومحلها اإلنسان       

املرياث النبوي تتعرض اليوم للخيانات املتواصلة، تعرض جمتمعنا اإلسالمي وتعرضت هذه األوطـان             
املباركة باألمس القريب إىل خيانات خطرية جعلت اإلسالم شيئاً غريباً يف أوطاننا، كانت هذه البالد               

ود يف هذه املواطن كان املصلون قليلون، كـان         وما حوهلا تنكر وجود اهللا تعاىل يوم كان اإلحلاد يس         
املصلون متهمون، كان املتعبدون متخلفون، كان العلماء رجعيون، كان اخلطباء كهنـوت، كـان              



الصادق الصاحل املخبت لربه الراجع ملواله يعيش أزمة وحمنة يف احلياة، ومرت األمور، وذهبت ظروف               
ع الثاين، انتقلنا إىل ماتسمونه عصر الصحوة، وملا صحى كـل          أراد اهللا هلا أن تذهب وانتقلنا إىل اتم       

سكران وملا تاب كل عاصي، وملا رجع كل متخلف صارت املشكلة مرة أخرى تعادي يف املسـلمني       
أيام الشـدة،   .. أيام احملنة .. الذين كانوا يف املساجد، حتارب أولئك البسطاء الذين صربوا أيام اإلحلاد          

مباذا امنا الذين ولدوا أيام اإلحلاد فعرفـوا        ! مباذا اتهمنا جيلُنا؟  .. إم املسلمون !! مباذا؟..مباذا اتِهمنا 
شيئاً قليالً من العلم فبدالً من أن حياربوا العدو الذي جاء لنا باإلحلاد والذي أوصلنا إىل غاية اإلفساد                  

الذين أفسدوا، أمـا الـذين      حتولت احلرب إىل املساجد حتولت احلرب إىل املسلمني فيما بينهم، أما            
غريوا، أما الذين لعبوا فقد وجدوا هلم من حيتضنهم، ومن حيافظ عليهم، ومن يرعاهم، وهـذا أمـر                  
مشاهد يف احلياة، الذين فعلوا األفاعيل يف أوطاننا فجعلونا ذيوالً للشرق حيثما ذهبوا كرمهم النـاس                

ا من حيميهم وجدوا من حيتـرمهم ويعطـيهم         واحترمتهم بلدان العامل، والذين بقوا يف أوطاننا وجدو       
مكاناً معيناً يف احلياة، لكن احملنة أصابتنا حنن املصلني، حنن الذين حوربنا يف املاضي وحوربنا يف احلاضر  

 .وسنحارب يف املستقبل
إن األمر خطري جداً ليست القضية االختالف على املولد وال على التسـبيح وال         : يا أهل ال إله إال اهللا     

لى القبور وال على الزيارات وال على األولياء هذه مسألة بسيطة هذه مسألة حيكمها العلم، هـذه                 ع
مسألة يفصل فيها العلماء لو أراد الناس أن يفصلوا فيها، إن هذه املسائل اليت فرقتنا اليوم فصار جزءاً                  

ومث تقسم هؤالء مجاعـات مث      من شبابنا سلفياً، وجزءاً من جمتمعنا صوفياً، وجزءاً من جمتمعنا حزبياً،            
مجاعات مث مجاعات كل ينحر يف اآلخر، كل ينشغل بأخيه، سواء كان يف املساجد أو كان يف اجلرائد               

 .أو كان يف كل موطن، إا ظاهرة ال متثل اإلسالم وال تنتمي إىل دعوة خري األنام
واعتصـموا حببـل اهللا   {:  كتابهإن اهللا عندما خاطبنا بعد أن أدخل اإلسالم إىل هذا العامل قال لنا يف        

} مجيعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوم فأصبتم بنعمته إخواناً               
أي أخوٍة يف هذه التفرقة؟ أين أخوة اإلسالم؟ إن الذين يبحثون عن الشبهات وعن األخطـاء عـن                  

ت فيهم عيوب لكنهم اجتمعـوا علـى رغـم          العيوب عليهم أن يتذكروا أن أصحاب الرسول، كان       
العيوب اليت اختلفوا فيها ألجل اجتماع كلمة األمة، ألجل صالح أمر األمة، جلل إلتقاء آراء األمـة،                 

 .ومعىن التقاء آراء األمة أي أننا جنسد يف أهل ال إله إال اهللا ما مجعنا عليه حبيبنا ونبينا رسول اهللا
عليكم أن تلتفتوا إىل هذا الواقع املضـطرب        :  تدعون حمبة رسول اهللا    يا أتباع حممد رسول اهللا، يا من      

 .فتملؤه بالسكينة اليت مألا دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم
إننا لسنا اليوم يف نقص من الكتـب وال املصـاحف، وال            : يا أهل اإلسالم، يا اتباع حممد خري األنام       

، حنن يف نقص من األخالق، حنن يف أزمـة مـن            نقص من التآليف، وال نقص من األوراق واملطابع       
االتباع للقدوة حبيبنا ونبينا حممد الذي وحد العرب على اختالف مذاهبهم وحـد العـرب علـى                 



اختالف نوازعهم مجع القلوب باألخالق أما الذين جعلوا دليلهم كتاب اهللا وسنة نبيـه ومل يتـأدبوا                 
قتل علي بن أيب طالب على باب املسجد، وعثمان يف          بأدب األخالق النبوية فهم املسئولون يوماً عن        

بيته، وكثري من املشاكل اليت مرت باملسلمني كان أولئك يتكلمون بكتاب اهللا ويأخذون األدلة مـن                
فإذا الذي بينـك وبينـه      {: سنة النيب الصحيحة لكنهم افتقدوا األخالق اليت قال اهللا تعاىل فيها لنا           

 .}ا إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حض عظيمعداوة كأنه ويل محيم وما يلقاه
يؤسف علينا كل األسف يوم صار الكافر هو املوصوف باألخالق، اسألوا أنفسكم            : يا أهل اإلسالم  

دائماً نسمع الناس يقولون إذا أردت أن تعاجل مريضك فعليك ببالد الكفار فإم أصـدق يف الوعـد                  
ا حنن فقد حلت بنا األعراض، حلت بنا األمراض، مل حتل           وأصدق يف العمل وأصدق يف الوظيفة، وأم      

بنا األعراض ألننا التزمنا باملنهج الصويف، ولن تذهب عنا األمراض إذا حنن التزمنا باملنهج السـلفي أو            
احلزيب ال واهللا، إننا مجيعاً على اختالف منهجنا وآراءنا وأفكارنا ودعواتنا إذا مل جنتمع على ما مجـع                  

أصحابه فجعلهم سادة اتمع وقادة األمة وكلٌّ له رأيه وكلٌّ له أمره وكـلٌّ لـه طريقتـه                  عليه النيب   
وكذلك جنتمع على تصحيح األخطاء اليت تقع يف سلوك كثري من املسلمني املنتسبني للسلف الصاحل أو          

 البعض بالعلم   املنتسبني لألحزاب أو املنتسبني للسلفية أو املنتسبني للصوفية إذا مل نصحح أخطاء بعضنا            
والدعوة النبوية واجللوس للعلماء فإننا والعياذ باهللا سنصل إىل التناحر والتقاتل والتباغض، وسيسودنا             

 وما داء األمـم يـا       ((:  قالوا ))أصابكم داء األمم     ((: ما قاله النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم قال         
ال أقول حالقة الشـعر،      ((: يب صلى اهللا عليه وسلم    قال الن  ))البغضاء، واحلسد    ((:  قال ))رسول اهللا؟   

سيصيبنا داء األمـم، ألن   : هكذا يقول الرسول قبل ألف وأربعمائة سنة وزيادة        ))ولكنها حالقة الدين  
األمم الغربية واألمم الشركية قد استعمرتنا وعلَّمت أبناءنا ومنحتنا الشـهادات وسـافر شـبابنا إىل          

ل النظريات الغربية والشرقية فأين سيجدون العلم؟ هل يوجـد العلـم يف       بلداا، والذين قد أحبوا ك    
إمنا هو آيات بينات يف صـدور       {: قال: الكتب؟ هل يوجد العلم يف األشرطة؟ امسعوا قول اهللا تعاىل         

وأما الذين كتموا العلم فقد غرسوا آرائهم واختالفام ولـذلك ضـربوا بـني              } الذين أوتوا العلم  
 .بعضاملسلمني بعضهم ب

هناك فرق بني اخلالف واالختالف، فأما اخلالف فأمر ال يصح يف هذه األمة، وأمـا               : يا أمة اإلسالم  
االختالف فقد اختلف أصحاب النيب حممد وكل واحد منهم على رغم ما علمه من العلـم أحـب                  

ـ                ه وسـلم   صاحبه فقاتلوا مجيعاً ضد الكفار وخرجوا مجيعاً يف الغزوات، بل كان النيب صلى اهللا علي
 .حيتضن املنافقني الذين كانوا يعادونه ويؤذونه عندما قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

خرج النيب يف غزوة من الغزوات، وكان معه مجلة من املنافقني الذين كانوا يظهرون اإلسالم ويبطنون                
يف العقل، يريد أن     هذا حممد خف   ((: الكفر حىت إذا ما كان النيب يف بعض الطريق قال بعضهم لبعض           

يقاتل الروم، واهللا لقام الروم بتغليله بالسالسل واألغالل ولرأينا حممداً وهو مصـقداً ـا فكـانوا                 



إن عبد اهللا بن أيب، وفالن وفالن يسريون        :  يا حممد  ((:  فرتل جربيل على رسول اهللا، قال      ))يضحكون  
قلت كذا وكذا،   : يا أُبي  ((: جبيشه، وقال  فأحاط النيب عليهم     ))يف مؤخرة اجليش، يقولون كذا وكذا       

 فرتلت عليهم اآلية    ))إمنا كنا خنوض ونلعب     :  يا رسول اهللا   ((:  قالوا )) قلت كذا وكذا  : وأنت يا فالن  
ال تعتذروا  . ولئن سألتهم ليقولون إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسله كنتم تستهزئون            {

للهم إنا نسألك السالمة من الكفر، ونسألك السالمة من النفـاق،           ا} اليوم فقد كفرمت بعد إميانكم    
ونسألك السالمة من الشقاق، ونسألك السالمة من أن نكون نبدد يف هذه األمة فرقة بعـد مجعهـا                  
وشتاتاً بعد ملها، اللهم امجع أهل اإلسالم على مبادئ اإلسالم، اللهم امجع قلوب شـبابنا وكبارنـا                 

 .نا على ما مجعنا عليه نبينا حممد عليه الصالة والسالموصغارنا ورجالنا ونسائ
 أعوذ بـاهللا مـن      }فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {: وقال عز من قائل كرمي    

واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعـد             {الشيطان الرجيم   
وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكـان أمـره             عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا       

 .}فرطاً
بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر                

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
 

 : اخلطبة الثانية
داية والغيب، يهدي من يشاء إىل الصراط املستقيم، ويوقع من يشاء يف            احلمد هللا الذي بيده مفاتيح اهل     

طريق األذى واجلحيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدين والـدنيا واآلخـرة،                
ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد               

 إال أنت وحدك ال شريك لك، أنت ربنا، أنت خالقنا ورازقنا وحميينا وممينا وباعثنا ونصرينا                أن ال إله  
يف الدنيا واآلخرة، نشهدك ونشهد محلة عرشك أننا ال نعبد إال إياك، وال نعرف يف هذا الوجود نفعاً                  

ادك، أنت املوىل الـذي     وال خرياً إال لك، ال نعبد مشساً وال قمراً وال قرباً وال حجراً وال عبداً من عب                
منحتنا احلياة، وأنت الذي تسلبها، كنا نسألك اللهم أن تنصفنا ممن امنا بالشرك والبدعة، وأن جتعلنا            
صادقني خملصني سائرين يف طريق صالح هذه األمة ومجع شتاا، ورد هجمة الكفار مـن اليهـود                 

وقوتك الكربى أن جتمع قلوب هـذه       والنصارى، اللهم إنا نتوجه إليك بسر أمسائك وصفاتك العلى          
األمة وترتع عنها الصراع واألذى والبلوى وأن تكشف كذب الكاذبني واملخادعني وتكشف األقنعة             
عن الضالني املضلني الذين يريدون أن خيرجونا من الصراع الطبقي إىل الصراع االعتقادي حىت حيارب               

ارى فيعيشون يف األمان وحنن نعيش يف اخلوف        املسلم املسلم فيستثمر ذلك اليهود ويستثمر ذلك النص       
حىت يف مساجدنا، اللهم نسألك أن تبعث يف قلوبنا اهلمة حىت نصحح أخطاء أوطاننا ونصحح أخطاء                



كبارنا وصغارنا وأخطاء ماضينا وحاضرنا وأن نسير أنفسنا يف السفينة اليت سار فيها أحباب املصطفى               
 أمراً كان مفعوالً، ونشهد أن حبيبنا وشفيعنا حممد الذي رسم           صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يقضي اهللا       

 ((: يف سنته ما نصري إليه يف آخر الزمان من عالمات الساعة، اللهم صل وسلم على سيدنا حممد القائل                 
 وصل اللهم على آل نبيك وعلى       )) سيأيت على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على اجلمر         

 .حسان وصدق يقني وحسن اتباع إىل يوم الدينأصحابه ومن تبعهم بإ
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

 
 : أيها املسلمون

إن النيب عليه الصالة والسالم حذرنا من بعض األمور ولكن هذه األمور اليت حذرنا منها واليت رغبنا                 
يا أهل اإلسالم يا شـباب  فيها كيف سنعرفها إذا مل نتعلم؟ كيف سنطلع عليها إذا مل جنالس العلماء؟  

حممد خري األنام خربونا أين العلم الصحيح أين الدعوة النبوية الصحيحة اليت جتمع األمة اليت تصـلح                 
األمة أين دعوة رسول اهللا إننا نعيش أزمات يف العصر املاضي حورب العلماء، ويف العصر الذي قبلـه         

ألجيال خالل سبعني سنة مـن املـدارس        أغلقت زوايا العلم وفتحت املدارس واجلامعات وخرجت ا       
العصرية اليت ال ترى فيها واحداً يبكي من خشية اهللا، علمونا الرياضة، علمونا علم اخلدمات حـىت                  
صرنا خندم اإلدارات والبنوك والبطون ونبحث عن املأكل واملشرب وعن املتع الدنيوية ونسينا دعـوة               

تسب إليه، حىت صارت جمتمعاتنا والعياذ باهللا كل يـوم          حممد عليه الصالة والسالم، هذا النيب الذي نن       
يرسم الكفار لنا ما يريدون، يوماً جاءنا االستعمار فخطط لنا أسلوباً يف املعرفة أسـلوباً يف احليـاة مث     
راح، أذهب اهللا ذاك االستعمار والكفر بفضله، لكنا عدنا إىل مصيبة أكرب وهو عصر االستهتار، كنتم                

هنوت واجب فسحقتموه حىت مل يعد هناك عاملاً، مل يعد هناك قارئ للقـرآن، مل               سحق الك : تقولون
يذكَر اسم اهللا يف وزارة، مل يذكر اسم اهللا يف إدارة، مل يذكر اسم اهللا يف رسالة رمسية، وكان النـاس                     

مي هـو   ظنوا أم سيأتون بالتقدم وستأتينا احلضارة وسيأتينا العلم ألن العلم اإلسالمي والدين اإلسال            
سبب التخلف كما يقولون، سبب تأخري املرأة، سبب تأخري الشباب، وضحكوا علينا وعربت تلـك               
الضحكة إىل اليوم، واليوم بعد أن أوصلونا إىل مرحلة االستثمار استثمروا مرحلة االستعمار، استثمروا              

وا لنا بدعوة حممد سـيد   مرحلة االستهتار، وأدخلونا إىل مرحلة االستثمار جاءوا لنا اآلن بالدين، جاء          
املرسلني فقسمونا فيها أقسام كي يربروا بيننا الصراع، كانوا أوالً قسموا تلك األحزاب بني يسـار                
وميني حىت أهلك بعضهم بعضاً، فاستثمر الكافر ذلك، واليوم قسمونا إىل أقسام، من قسم املسلمون،               

 أنفسكم أهذه دعوة رسول اهللا؟ أهذا منهج        إىل صوفية وسلفية، من قسمهم إىل سلفية وحزبية؟ اسألوا        
اتقـوا اهللا يف    : حممد بن عبد اهللا؟ أيها الشباب، واآلباء، واألمهات الاليت قد يسمعن مثل هذا القول             

دعوة حممد بن عبد اهللا، اتقوا اهللا يف هذا العبث الذي يرحل إلينا مرحلة بعد مرحلة تيقظوا، ارفعـوا                   



ينا الكافر مرات مث مرات، أين هو الكافر؟ ال نـرى يهـودي وال              مستوى الوعي حىت ال يضحك عل     
نصراين، لكن املشركني اليوم ملكوا زمام احلركة فصاروا حيركون املسلمون، واملسلمون اليوم ال يرون  
إال اآلثار املدمرة، فلنتق اهللا، فإننا يف هذا املوطن ال نريد أن نبث بني الناس خالفاً، بل نريد أن جنمـع             

، أيها األخ املسلم الصويف كما يسمونك أين أنت وصوفيتك، وقد وقعنا يف اجلهاالت، كـان                الناس
الصوفية الصاحلون علماء كانوا أولياء كانوا رجال الليل كانوا أسود النهار لقد ذهبوا وذهب الزمان               

أو كانت مث أنت أيها الشاب الذي مسيت نفسك أو مساك غريك سلفي مىت كانت السلفية ثوباً أو حلية     
نزاعاً أو كانت صراعاً أو كانت أذى، ال تغضب ال تنفعل إن كونك تغضب على خطيب أو علـى                   
عامل فإن هذا ال ميثل يف اإلسالم شيء، إن مساعك للحق وصربك عليه واجللـوس للعلـم واجللـوس                 

م قد قال بعد    للمعرفة هي الطريق لصالح هذه األمة، واتقوا اهللا يف أنفسكم، فإن النيب يف يوم من األيا               
  .)) اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد ((: أن تعب من الصراع والرتاع

اللهم نسألك أن جتعلنا ممن بلغ هذه األمة، إن ما يدور فيها ليس إسالماً، وإمنا إعالماً، اللهم إنا بلغنا                   
ألوطـان  فاشهد علينا وإنا نسالك أن جتمع هؤالء مجيعاً كي يقوموا يف خدمة اإلسالم كي يصلحوا ا               

كي يعيدوا األمان كي يرمسوا هلذا العامل مستقبالً جديداً بشر به نبينا عليه الصالة والسالم أن الـنيب                  
 اللهم اجعلنـا    )من عدن أبني اثين عشر ألفاً ينصرون اهللا ورسوله        (: يوماً قال عن املستقبل سيخرج    

اليوم السياسيون يصنعون األوطان منهم، أللهم اجعل رجالنا منهم، اللهم اجعل شبابنا منهم، لقد صار   
ويرمسون املصاحل، وتركوا اإلسالم لألطفال، للرجال اآلباء، للمساكني الضعفاء يتقاتلون على الفاحتة             
وعلى الراتب وعلى املولد وعلى الصفوف ويف السواري وكل يظن أنه جياهد يف سبيل اهللا وهو خيدم                 

 .راية اليهود يف تفرقة أهل ال إله إال اهللا
نَّ العلم ال مينعك من أي شيء، إن العلم احلقيقي الذي جيعلك جتمع بينك وبني أخيك املسلم،سواءاً                 إ

قنت أومل يقنت، صلى بني السواري أو مل يصلي، املهم أن نرى هل وقع يف كبرية أو خمالفة شرعية؟                    
 على ما حيل    تعالوا بنا نصلح املخالفات يف اإلدارات حيث تقع الرشوات يقع االختالط حيث يغضب            

باألمة تعالوا بنا نرى الثارات وقد رجعت من جديد يقتل غري القاتل حىت أشيعت الفوضى يف اتمع                 
تعالوا نصلح كل خطأ يف أي موقع كان فيعاجله العلماء اعطوا العلماء حقهم، قال النيب صلى اهللا عليه                  

 اللهم إنا نسألك أن توجه      )) ملنا حقه ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعا          ((: وسلم
 .قلوبنا وقلوب هذه األمة إىل صالحها ظاهراً وباطناً مبنك وفضلك يا رب العاملني

وأكثروا يف مطلع هذا العام من األذكار واالستغفار آناء الليل وأطراف النهار ومن الصالة والسـالم                
إنَّ اهللا ومالئكته يصلون على     { اهللا عز وجل     على النيب املختار كما أمركم بالصالة عليه قدمياً بقول        
اللهم صل وسلم على نور مشـس العرفـان         } النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً        



ومهبط أسرار القرآن سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى مجيع                
 .اجلنة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعنيزوجات رسول اهللا وعلى العشرة املبشرين ب

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات، اللهم وحد صـفوفنا             
وقو عزائمنا وألف بني قلوبنا واجعلنا أمة واحدة برمحتك يا أرحم الرامحني، اللهم أصـلح الراعـي                 

مشل بعضهم على بعض وادفع شر بعضهم عن بعض وأصـلح           والرعية وألف بني قلوم باخلري وامجع       
 .م العباد والبالد مبنك وفضلك يا رب العاملني

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم              : عباد اهللا 
كر اهللا أكـرب، واهللا     لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذ          

 .يعلم ما تصنعون
 

 
 )اخلطبة األوىل( اجتماع األمة وافتراقها

 :هـ١٤١٠ذو القعدة 
احلمد هللا الذي جعل صوت األمة اإلسالمية عند اعتزازها بدينها صوتاً مسموعاً، وشرفها بتشـريفها               

اً، وجعل هلا على مر تارخيهـا  مللتها وبتحقيق أُخوا يف ذات اهللا وشرعه شرفاً مصوناً وممنوعاً ومرفوع     
يف اجتماع كلمتها ولَم شعثها هيبة منهجية صفة وحاالً وموضوعاً أمة اختارها اهللا للخريية يف األرض                
علماً وأنزل فيها قرآناً يتلى، ومجع هلا شروط البقاء والتفوق واالستمرار بقوة منهاجها األجلى، وهو               

ت للناس تأمرون باملعروف وتنهون  عن املنكر وتؤمنون       كنتم خري أمة أخرج   {امللك القائل سبحانه    
سبحانك اللهم وحبمدك أنت احلق الذي ال معبود حبق يف       } باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان خري هلم       

الوجود سواك، أنت املوفق من تشاء من عبادك إىل طريق االعتزاز بامللة وشرفها والعمل مبقتضـيات                
، نشـهد   )١( اخلاذل من تشاء من عبادك عن شرف التسبب بأسباا         احلنيفية السمحة ونصرها، وأنت   

أنك أنت اهللا الواحد األحد، الفرد الصمد، مل يتخذ صاحبةً وال ولد، ونشهد أنَّ عبـدك ورسـولك              
حممد القائم بأمرك إىل ائتالف أرواح األمة ومجع عقوهلا على ملتها ودينها، واحملقق قوالً وعمالً معىن                

 .عة والعروة الوثقى ال انفصام هلا، واهللا مسيع عليماالعتصام بالشري
 -والذي نفسي بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمـة           ((اللهم صل وسلم على سيدنا حممد القائل        

ويقول عليه الصـالة    . )) مث مل يؤمن بالذي أُرسلت به إال كانَ من أهل النار             -يهودي وال نصراين  
 عن شيء، فإم لن يهدوكم وقد ظلوا، وإنكم إما أن تصـدقوا             ال تسألوا أهل الكتاب    ((والسالم  

                                                 
 .إضافة خارج اهلامش األيسر صغرية وغري مفهومة) ١(



 )) لو كان موسى حياً بني أظهركم ما حلَّ له إال أن يتبعين              -واهللا-بباطل وإما أن تكذبوا حبق، وإنه     
 .، وصل اللهم على آل نبيك، وعلى أصحابه، وعلى من تبعهم من هذه األمة بإحساٍن إىل يوم الدين

 .إياي بتقوى اهللاأوصيكم و: أما بعد
اجتماع هذه األمة احملمدية على شرف دينها وقرآا وصايف عقيدا وملتها أمر يضمن             : أيها املسلمون 

هلا االستمرار يف العطاء واالنتصار والثبات، ويهيء هلا فُرص املكانة املتفردة اليت من اهللا ـا عليهـا                  
ربيات، فالقرآن منهاج هذه امللة وإمامها ومنقذها من        بشاهدها يف اآليات البينات، ويف أحاديث خري ال       

ختبط العقول البشرية وفلسفة اجلهاالت، خياطب اجليل األخري كما خياطب جيل الترتيل عشية نـزول               
اعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا واذكروا نعمـة اهللا          {: جربيل بالوحي على البشري النذير فيقول     

 .}ف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمِتِه إخواناعليكم إذ كنتم أعداًء فألَّ
واالعتصام حببل اهللا، واالجتماع يف ذات اهللا هو عني احلمد والشكر على ِنعم اهللا، حسب مرادات اهللا            

أبشروا، أبشروا، أليس تشهدون أنْ ال إلـه إال اهللا،        ((ودعوة رسول اهللا، قال عليه الصالة والسالم        
فإنَّ هذا القرآن سبب طرفه بيد اهللا، وطرفه بأيـديكم           ((:  ، قال  )) نعم   (( : قالوا ))وأين رسول اهللا؟    

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال       ( ولقوله تعاىل   )) فتمسكوا به، فإنكم لن تظلوا ولن لكوا بعده أبداً          
 )من خلفه ترتيل من حكيم محيد 

هللا ال يتجسد يف األمة احملمدية مبدءاً جامعاً        االعتصام باهللا، وبكتاب اهللا، وسنة رسول ا      : يا أمة اإلسالم  
شامالً وحكماً عدالً إال إذا جسده العبد املسلم مبدءاً إلصالح ذاته يف حميط حياته، وجسدته األسرة                
املسلمة مبدءاً إلصالح سلوك أفرادها، وجسدته األمة املسلمة املتفرقة مبدءاً لآلخذين به يف اجتمـاع               

 .السري على هديه ونوره وإشعاعه وما دون ذلك حمال وضالل يف اختاللكلمتها وملّ شعثها و
ال إكراه يف الدين قـد      {االعتصام بالعروة الوثقى املوصوفة يف كتاب اهللا تعاىل بقوله          : يا أمة اإلسالم  

تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا                
اعتصام اضطالع باملسئوليات اإلميانية اخلاصة والعامـة بـني العبـاد، واحتمـال             } يع عليم واهللا مس 

مسئوليات عظيمة على كل عبد مسلم حنو دعوة نبيه اهلادي قلوب العباد إىل الرشاد، تلك املسئوليات                
 طمعاً يف   املناطة بكل عني تطرف يف الوجود وتؤمن بالواحد املعبود رغبة يف ثوابه وخوفاً من عقابه ال               

جاه وال اعتالء منصب وال مال وفري أو امتالء، وال افتخاراً بنسب وال حسب وال مقام إمنا هي دعوة                   
أنْ أقيموا الدين وال     ((يقينية عاملية شاملة، صرح ا القرآن وأبلغها إىل األمة سيد ولد عدنان يوم قال               

 .)١()) جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيباهللا...تتفرقوا فيه كَبر على املشركني ما تدعوهم إليه

                                                 
 .تطيع نقلها أو حديثاً شريفاًال أعلم إن كان هذا النص آية مل أس) ١(



ما تفككت عرى هذه األمة احملمدية وغزاها أعداؤها يف داخـل كياـا وصـلب               : يا أمة اإلسالم  
موروثاا إال ملا رضيت يف مسلك حياا اليومية بداء األمم، ذلك الداء الذي ينخر البنيـان ويهـدم                  

لة والكيان، الداء الذي أخرب عنه رسول الصـدق واهلدايـة،   العمران ويقوض من األمة الشخصية وامل     
 يـا   ((:  قـالوا  ))سيصيب أميت داء األمم      ((: وإمام البداية والنهاية فيما يرويه أبو هريرة عنه من قوله         

األشر، والبطر، والتكاثر، والتناجش يف الـدنيا والتبـاغض          ((:  قال ))رسول اهللا، وما داء األمم؟      
، وما تفككت عرى االتساق يف أمة اإلشراق إال بإغواء احلياة الـدنيا       ))ون البغي   والتحاسد، حىت يك  
الفقر ختافون والذي نفسي بيده لتصنب عليكم الدنيا صبا ال يزيغ قلب أحدكم (  وأثرها يف النفوس
 )) وأمي اهللا لقد تركتكم على مثل احملجة البيضاء ليلها كنهارها سواًء بسواء            ((  ..أن أزاغه إال هي   

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا               .. 
شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقْضى عليك، وإنه ال يذَلُّ من واليت، وال يعز من عاديت، تباركت                  

 .ربنا وتعاليت، فَلَك احلمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك
 زأعـوذ بـاهللا مـن    } فإذا قرأت القرآنَ فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم      {:  من قائل كرمي   قال ع

وكم قصمنا من قرية كانـت    . لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفال تعقلون        {)١(الشيطان الرجيم 
 ال تركضوا وارجعـوا . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. ظاملة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين    

فما زالت تلك دعواهم    . قالوا يا ويلنا إنا كنا ظاملني     . إىل ما أُتِرفْتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون      
لو أردنا أن نتخـذ  . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني   . حىت جعلناهم حصيداً خامدين   

 .}هلواً الختذناه من لدنا إنا كُنا فاعلني
 ...آن العظيمبارك اهللا يل ولكم يف القر

                                                 
 .التعوذ بلسان اخلطيب غري مذكور) ١(



 )اخلطبة الثانية( 
 من  - بفضله وكرمه  -احلمد هللا الذي مكَّن هلذه األمة سبل القوة واملنعة والعزة واالستقرار، ومنحها             

الِنعم واخلري الوفري أرضاً وماًء وأمة ومعيشة ما يصلح به شأا ويقوي برهاا، ويثبت كياـا بـأمر                  
دك اخترت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم آخر األمم، ومجعت هلا سبحانك اللهم وحبم  . الواحد القهار 

بني شرف امللة وصفاء العقيدة وإرساء قواعد احلياة على أفضل القواعد وأنبل القيم، ودعوت أهل ال                
إله إال اهللا حممد رسول اهللا أن جيمعوا كلمتهم يف ذاتك ليتحقق هلم باالجتماع وحسن االتباع موفور                 

الرتفاع من غري إسراف وال احنراف وال زيغ وال ابتداع، كمـا جعلـت الضـعف                األمن وحقائق ا  
والشتات والتفرق والتمزق يف شيمة املتخاذيل منهم املبتعدين عن دعوة نبيهم صلى اهللا عليه وسـلم                

 .الغارقني يف حب الفانية واملتاع
إنَّ يف ذلـك لعـربة      {لنهار،  نشهد أنك أنت اهللا الواحد األحد املهيمن العزيز اجلبار، تقلب الليل وا           

مث جعلنـاك  {، ونشهد أن عبدك ورسولك النيب املخاطب منك يف كتابك بقولـك          }ألويل األبصار 
إم لن يغنوا عنك من اهللا شيئا وإن    . على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون          

اللهم } للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون    هذا بصائر   . الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ويل املتقني      
صل وسلم على سيدنا حممد احملفوظ بالعصمة، املرسل للناس هداية ورمحة ونعمة احملفوف بالرعايـة               
اجلمة، والداعي أتباعه املخلصني إىل الرأفة والود والرمحة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل               

 .يوم الدين
 .قوى اهللاأوصيكم ونفسي بت: عباد اهللا

 مسئولة أمام اهللا عن ملة وعقيدة وشريعة        - فرداً، أو أسرة، أو مجاعة     -كل أمة اإلسالم  : أيها املسلمون 
وبناء حياة، ومن سعى منهم يف إصالح نفسه وأسرته على منهاج ربه أصلح اهللا له أمره وأعلى شانه                  

ره وأسقط فيي عباده قدره     وثبت كيانه وأرسى بنيانه، ومن شق وعصى شق اهللا عليه أمره وشتت فك            
وأكثر يف الناس شره، ذاك ألن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أمة متاسك وقوة  وخرييـة، وملتـها                    
ودينها خامت امللل واألديان، ورسالة السماء الشاملة إىل بىن اإلنسان منح اهللا الشـرف والبقـاء ملـن              

 .خذهلااستعصم ا ونصرها، وكتب اخلذالن والشتات ملن حارا و
 عليه مسئولية عظيمة حنو إقامة كيان هـذا البنيـان           - قدمياً وحديثاً  -وكل عبد مسلم يف تاريخ أمته     

املتماسك واحملافظة عليه من داء األمم ودواعي الِنقَم وذلك بالتزامه يف حميطه احملدود أن يقيم ما أمر به                  
طويات إذ هي من ضرورات هـذه       من قواعد اإلسالم واإلميان واإلحسان مع صحة النيات وسالمة ال         

 .))إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرٍئ ما نوى  ((األمة بشاهد قوله عليه الصالة والسالم 
والقرآن احلكيم خياطب الفئة الباغية من بين إسرائيل يف هذه املسئولية اخلطـرية وحيملّهـم وأمثـاهلم         

مـن أجـل    {:يقول سبحانه جل شأنه وعز سلطانه     مسئولية الفساد والبغي والعدوان قدمياً وحديثاً، ف      



ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قَتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً   
ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً ولقد جاءم رسلنا بالبينات مث إن كثرياً منهم بعد ذلـك يف                  

 .}األرض ملسرفون
صام باهللا وكتابه وسنة نبيه شأن صاحلي هذه األمة فقد حذرهم كل احلذر أن يقعـوا                وملا كان االعت  

فيما وقع فيه بنو إسرائيل قدمياً وحديثاً، بل ودعاهم بقوة الترتيل أن حيـذروا دسائسـهم املـاكرة،                  
ن وحيلهم العاقرة، وشرورهم الفاجرة، وذلك بقوة االعتصام مبنهج اإلسالم واإلميان واإلحسان، إال م            

أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهـر        ( ،  أجرى اهللا عليه أسباب القدر األزيل فلن متلك له من اهللا شيئاً           
قل إن هدى اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك            { شاهد ذلك قوله تعاىل      )قلوم  

 .}من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري
ون يف كل زمان ومكان إىل أن ينظروا يف عـادة اخلُلُـق النبـوي            ولذلك يا أمة اإلسالم دعي املسلم     

واملسلك احملمدي والتشريع القرآين ليكون هلم مسلكاً وخلُقاً ومنهاجاً، وليحذروا خطـر أعـدائهم              
املتربصني هلم يف آخر الزمان والداخلني عليهم يف كل مضمون ومظهر،خصوصا عند ضعف هذه األمة 

 ((باا شاهد ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم مشرياً إىل كينونة األثر والتـأثر               وشتاا ووهن عزميتها وث   
لتتبعن سنن الذين من كان قبلكم شرباً بشرب، وذراعاً بذراع، حىت لـو دخلـوا جحـر ضـب                   

 ومن ـ أي ومن غريهم ـ تقلدون   ((:  قال))اليهود والنصارى؟ :  يا رسول اهللا((: ، قلنا ))لدخلتموه 
 .))وتتبعون؟

فلنتق اهللا عباد اهللا، ولنعتصم حقيقةً بأمر اهللا وكتاب اهللا وسنة رسول اهللا ليمن اهللا على هذه األمة مبا                   
من به على صدورها األوائل من شرح صدورها وإصالح أمورها وبروز دورها يف آخر عصورها وما                

 .ذلك على اهللا بعزيز
، ومن االدكار واالستغفار آناء الليل والنهار ومن        ولنكثر من الذكر هللا، واحلمدهللا يف السراء والضراء       

إنَّ اهللا ومالئكتـه    {الصالة على النيب املختار من أمرنا بالصالة عليه قدمياً بقول اهللا تبارك وتعـاىل               
 اللهم صل وسلم وبارك علـى       }يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً          

رام الشرفاء خصوصاً على األربعة اخللفاء سادتنا وأئمتنا أيب بكٍر وعمـر  حممد وعلى آله وأصحابه الك    
وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك وعن رحيانتيه يف اجلنة، وعن أمهما الزهراء البتول، وعن                
مجيع زوجات الرسول أمهات املؤمنني، وعن العشرة املبشرين باجلنة، وعن سائر الصحابة رضوان اهللا              

عني، وعلينا وعليهم ومعهم ، ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان، وال جتعـل يف                عليهم أمج 
قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم انفعنا مبحبتهم، واعصمنا عن سبهم اللهم اغفر                

 وخلـص أوىل    للمؤمنني واملؤمنات، اللهم اصلح الراعي والرعية ، اللهم احفظ احلرمني الشـريفني،           



القبلتني واكتب النصرة الغلبة للمجاهدين يف سبيلك املعدافعني عن ملتك ودينك يف مجيـع أقطـار                
األرض، اللهم وحد صفوفنا، وقو عزائمنا واجعلنا أمة واحدة مبنك وفضلك، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة                

 .ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار



 )األوىل(الظلم ظلمات 
 :هـ**١٤  مجاد ثان١٥

احلمد هللا الذي دعانا إىل العدل يف القول والعمل والنية واالعتناء وحذّر عباده مغبة الظلم للـنفس أو                  
وال حتسـنب اهللا    {الظلم للخلق أو الظلم للمأمورات واملنهيات الشرعية، اليت نظم اهللا ا حياة العباد              

سبحانه من إله عدٍل حكَـٍم ال       } صارغافالً عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األب         
 )١(حييف وال جيور وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح للتائب املستغفر ، وميهل وال يهمـل                

إنَّ اهللا ليملي للظامل حـىت إذا أخـذه مل    ((الظامل الطاغي املستكرب، شاهده قوله صلى اهللا عليه وسلم  
 .} ربك إذ أخذَ القرى وهي ظاملة إنَّ أخذه أليم شديدوكذلك أخذ{ وقرأ قوله تعاىل )) يفلته

أشهد أنه اإلله احلق املبني، جعل العربة يف قصص املاضي من األمم ملن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً،                   
وأشهد أنَّ عبده ورسوله اإلمام القدوة املوصوف بالصدق والعدل واألمانة وحسن التبليـغ، عـز اهللا         

إياكم والظلم، فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشـح،           ((هللا القائل   سيدنا حممد بن عبد ا    
 ].رواه الطرباين[ ))فإمنا أهلك من كان قبلكم الشح حىت سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم 

 .اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

أمة القرآن يف حقيقتها املرادة أمة عدل وسالم وأمن وإميان وتشـريع وتبيـان، ومـا               : أيها املسلمون 
خيرجها عن هذه الدائرة املباركة  يف احلياة سوى األشر والبطر وكفر النعمة وجحودهاوتلك مسميات        

 .الظلم يف شىت صوره وأنواعه 
لظلم املشؤوم كثرية ومتنوعة، فمنها ظلم الراعي لرعيته وهضم حقـوقهم،           ومراتب ا : أيها املسلمون 

وظلم املسلم ألخيه املسلم يف مال أو عرض أو قول أو فعل أوقضية، وظلم املسلم ألهلـه وإخوانـه                   
وزوجاته وأوالده وأرحامه، وظلم املسلم لنفسه وجلوارحه وقلبه وحمدود عمره وحياته أن يرتع ـا               

 . له وأريد منهبعيداً عما خلقت
والظلم بشىت صوره وألوانه مغلظ التحرمي مضاعف العقوبة يف احلياة الدنيا ويف اآلخـرة، وكيـف ال             

يا عبادي إين حرمت الظلـم علـى         ((يكون حمرماً وقد قال فيه احلق جل وعال يف احلديث القدسي            
:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       وروى الطرباين عن رسول اهللا     ))نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا       

ال تظاملوا فتدعوا فال يستجاب لكم، وتستسقوا فال تسقَوا، وتستنصروا فال تنصروا، وإيـاكم               ((
واخليانة، فإا بئست البطانة، وإياكم والظُلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، واملسلم أخو املسـلم ال               

 .))ثنان فيفرق بينهما إال بذنب يحِدثَه أحدمها يظلمه وال خيذله، والذي نفسي بيده ما تواد ا

                                                 
 ).يهمل وال ميهل(مكتوبة يف األصل معكوسة )١(



الذنوب واملعاصي بكافة أنواعها خاصة وعامة هي عني الظلم، وسبب احلريق النفسي            : أيها املسلمون 
والقليب واالجتماعي يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، والظلم طريق الشيطان األوثق لتهدمي بنيان األعمـال          

لمني، كما قد هدم سليم العمران وقوي البنيان يف األمم الغابرة، ولرمبـا كـان               الصاحلة يف حياة املس   
الظلم من العبد يف حمقرات األعمال مما ال يظنه املرء ظلماً وال خطيئة وال ذنوباً كالغيبـة والنميمـة                   

ـ               رور وأحاديث الوقيعة بني اجلريان واألرحام واألقارب، وكفى ا ذنوباً توثق صاحبها يف هليب الش
واآلثام يف احلياتني، واملتمادي فيها عبد ظامل مغرور أخذ الشيطان مبجامع قلبه وبصـره وبصـريته،                
والظلم يفضي بصاحبه إىل القسوة وإىل اإلفالس من رصيد العمل الصاحل يوم ال ينفع مال وال بنون إال             

أتـدرون مـن     ((وماً  من أتى اهللا بقلب سليم، شاهده قول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه ي             
املفلس من أميت من يأيت يوم       إنَّ ((:  ، قال  )) املفلس فينا من ال درهم له وال متاع          ((:  قالوا ))املفلس؟  

القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هـذا،               
يت حسناته قبل أن يقضي ما عليه       وضرب هذا فيعطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فُنِ          

 ].رواه البخاري [))أُِخذَ من خطاياهم فطُِرحت عليه، مث طُِرح يف النار 
اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد جييء يوم القيامة باحلسنات يرى            ((: ويقول عليه الصالة والسالم   

فما . احموا حسناته : يقول اهللا ف. يا رب ظلمين عبدك مظلمة    : أنه ستنجيه، فما زال عبد يقوم يقول      
 وروى البخاري يف صحيحه عن رسول اهللا صلى         )) يزال كذلك حىت ما يبقى له حسنة من الذنوب        

من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليـوم               ((:اهللا عليه وسلم أنه قال    
منه بقدر مظلمته وإن مل يكن لـه  من قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ    

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال خيذلـه وال       ((   ))حسناته أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه        
حبسب امرٍء من الشر أن حيقر أخاه        (( ويشري صلى اهللا عليه وسلم إىل صدره         ))التقوى ها هنا     حيقره

 ].حديث رواه اإلمام مسلم [))دمه وعرضه وماله : املسلم املسلم على املسلم حرام
اللهم أهلمنا العدل يف القول والعقل والنيات، وجنبنا اللهم الظلم والظالمات، وشـرفنا اهللا شـرف                
اإلسالم حىت ال نعني ظاملاً على ظلمه، وال نؤيد فاجراً على فجوره، وأهلمنا اللهم استدراك اهلفـوات                 

ني غري ضالني وال مضلني،حربا ألعـدائك سـلما         قبل الفوات، وأخرجنا من هذه الدنيا ساملني مثبت       
 فاقبضنا  )١(ألوليائك حنب حببك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك وخذلك، وإذا أردت بعبادك فتنة            

 .إليك غري مفتونني مبنك ولطفك يا رب العاملني
ثوى فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه أليس يف جهنم م             {: وقال عز من قائل   

هلم ما يشاؤن عند رم ذلك جزاء       . والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون       . للكافرين

                                                 
 .كالم فوق النص مل يتبني يل معناه) ١(



أليس اهللا   {)١(}.ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا وجيزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون          . احملسنني
 .}بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه ومن يظلل اهللا فما له من هاد 

 ولكم يف القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر              بارك اهللا يل  
 .اهللا يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                 
 .ال أعلم إن كانت اية اآلية) ١(



 )الثانية(الظلم ظلمات 
وال تركنوا إىل الذين ظلموا     {احلمد هللا ناصر املظلومني يف احلياة الدنيا ويف يوم الدين، والقائل تعاىل             

، أمحده رب املستضعفني من املؤمنني      }م النار ومالكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون          فتمسك
ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحـدكم        {يف كل زمن وحني وأشهد أنه اهللا القاهر فوق عباده           

وأشـهد أن   } مث ردوا إىل موالهم احلق وهو أسرع احلاسبني       . املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون     
 املعصوم عن الظلم للنفس والناس رسول اهللا إىل الناس حممد بن عبد اهللا اإلمام القدوة القائل ملعاذ                  نبيه

 اللهم صل وسلم وبـارك      ))اتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب           ((ملا بعثه إىل اليمن     
وأصحابه ومن بنعمـه    على سيدنا حممد صاحب الرأفة والرمحة والعدل والقسط يف األمة، وعلى آله             

 .بإحسان إىل يوم القيامة
 .أوصيكم وإياي بتقوى اهللا: عباد اهللا

خري ما تطمئن إليه نفس املؤمن يف كل زمان ومكان مبشرات القرآن ومؤشرات السنة              : أيها املسلمون 
 أصحاب النبوية إذا فيها السالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر والفوز باجلنة والنجاة من النار، وكان

رسول اهللا يفزعون إىل رسول اهللا يسألونه أسباب األمان واالطمئنان، فقد روى ابن حبان يف صحيحه             
: ما كانت صحف موسى عليه السالم؟ قـال       : يا رسول اهللا  :  قلت ((: عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال      

! ضـحك عجبت ملن أيقن بالنار كيـف ي      ! عجبت ملن أيقن باملوت كيف يفرح     : كانت عرباً كلها  
عجبت ملن يرى الدنيا وتقلبها بأهلـها مث اطمـأن إليهـا،            ! عجبت ملن أيقن بالقدر كيف ينصب     

أوصـيك  : قال. أوصين: يا رسول اهللا  :  قلت ((: قال  ))! عجبت ملن أيقن باحلساب غداً مث ال يعمل       
كْر اهللا تعاىل،  عليك بتالوة القرآن، وذِ   : قال. زدين:  قلت ((: قال ))بتقوى اهللا، فإا رأس األمر كله       

إياك وكثرة الضـحك،    : قال. زدين:  قلت ((:  قال ))فإنه نور لك يف األرض، وِذكْر لك يف السماء          
عليك باجلهـاد،   : قال. زدين: يا رسول اهللا  :  قلت ((:  قال ))فإنه مييت القلب، ويذهب بنور الوجه       

 ((:  قـال  ))أِحب املساكني وجالسـهم     : لقا. زدين: يا رسول اهللا  :  قلت ((:  قال ))فإنه رهبانية أميت    
انظر إىل من هو حتتك، وال تنظر إىل من هو فوقك، فإنه أجدر أن              : قال. زدين: يا رسول اهللا  : قلت

:  قلت((:  قال))قُِل احلق ولو كان مراً  : قال. زدين: يا رسول اهللا  :  قلت ((:  قال ))ال تزدري نعمة اهللا     
دك عن الناس ما تعلمه من نفسك، وال جتد عليهم فيما تأيت، وكفـى       لير: قال. زدين: يا رسول اهللا  

مث ضرب صلى اهللا عليـه      . بك عيباً أن تعرف من الناس ما جتهله من نفسك، وجتد عليهم فيما تأيت             
ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسن كحسن اخلُلُق          : يا أبا ذر  : وسلم على صدري وقال   

 ].)) صحيح اإلسناد ((: رواه احلاكم وقال [))



هذه يا أمة اإلسالم مراهم دفع الظلم عن الذات وعن الغري بكافة صوره وأشكاله للذين أرادوا اخلروج     
من الدنيا بال أوزار وال أخطاء، فالظاملون ألنفسهم وألهلهم وملسئوليام قوم تنكبوا عن احلق املـبني                

 وهم من اخلمسة الـذين غضـب اهللا         )١(شهواتوأعرضوا عنه متغافلني طمعاً يف إرضاء الرتوات وال       
مخسـة   ((: عليهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة شاهده حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال               

أمري قوم  : غضب اهللا عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم يف الدنيا وإال ثوى م يف اآلخرة إىل النار                
 يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه وال يسوي بني          يأخذ حق رعيته وال ينصفهم من نفسه وال       

القوي والضعيف ويتكلم باهلوى، ورجل ال يأمر أهله وولده بطاعة اهللا، وال يعلمهم أمر دينـهم،                
 وعن عبد اهللا بن أنيس رضـي  )) ورجل استأجر أجرياً ومل يوفِِّه أجره، ورجل ظلم امرأةً يف صداقها    

** يحشر العباد يوم القيامة حفاةً عراةً     :  صلى اهللا عليه وسلم يقول      مسعت رسول اهللا   ((: اهللا عنه قال  
 )٢(أنا امللك الديان ال ينبغـي ألحـد       : فيناديهم مناٍد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب         

وأهل اجلنة أن يدخل اجلنة أحد من أهل النار يطلبه يف مظلمة حىت اللطمة فما فوقها، وال ينبغـي                   
 ))}وال يظلم ربك أحدا   {ل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حىت اللطمة فما فوقها            ألحد من أه  

باحلسنات والسيئات جزاًء وفاقـاً     : ؟ قال *كيف و إمنا نأيت حفاة عراة       : يا رسول اهللا  :  قلنا ((: قال
ـ         ((:  وقال عليه الصالة والسالم    ))}وال يظلم ربك أحداً   { د مِن اقتطع حق امرٍئ مسلم بيمينـه فق

 وإن كان   :وإن كان شيئاً يسرياً؟ قال    :  يا رسول اهللا   ((:  قيل ))أوجب اهللا له النار، وحرم عليه اجلنة        
  .))قضيباً من أراك 

وأول من خيتصم يوم القيامة الرجل وامرأته، واهللا ما يتكلم لساا، ولكن يداها ورجالها يشـهدان                
يشهد على الرجل يداه ورجاله مبا كان يويل زوجتـه        عليها مبا كانت تعنت لزوجها يف احلياة الدنيا و        

: من خري أو شر، مث يؤتى بالرجل وخدمه مثل ذلك، مث يؤتى باجلبارين مبقاطع مـن حديـد فيقـال            
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من        {:فلنتق اهللا تعاىل القائل   ..سوقوهم إىل النار  

بل هم اليـوم    . مالكم ال تناصرون  . قفوهم إم مسئولون  و. دون اهللا فاهدوهم إىل صراط اجلحيم     
 .}مستسلمون

فاتقوا اهللا يا عباد اهللا، ولنعاهد اهللا تعاىل على العدل قدر االستطاعة فيما أمرنا به وألزمنا من الواجبات               
دق واحلقوق ولنتب إىل اهللا من الظلم والعقوق، ولنكثر من التقرب إىل اهللا بالصالة والتسليم على الصا          

إنَّ اَهللا ومالئكته يصلون علـى      {املصدوق من أمرنا بالصالة والتسليم عليه قدمياً بقوله تبارك وتعاىل           
اللهم صلّ وسلم وبارك على سـيدنا حممـد     } النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً        

                                                 
 .قفزة حسب ما هو موضح يف املخطوط) ١(
 .كأن هناك سقط من املسودة مل أستطع قراءته) ٢(



تنا أبـا بكـر وعمـر       وعلى آله وأصحابه الكرام العدول خصوصاً على األربعة الفحول سادتنا وأئم          
وعثمان وعلي، وعن عمي نبيك ورحيانتيه يف اجلنة، وعلى آل بيت رسول اهللا وأمهما البتول وعلـى                 
مجيع زوجات الرسول أمهات املؤمنني، وارض اللهم عن العشرة املبشرين باجلنة وعلى بقية الصحابة              

فر للمؤمنني واملؤمنات، اللهم اصلح     والتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين وعلينا ومعهم اللهم اغ         
الراعي والرعية، اللهم احفظ احلرمني الشريفني، وخلّص أوىل القبلتني، واكتب النصر للمجاهدين يف             
سبيل إعالء كلمة احلق والدين، ووحد كلمة املؤمنني يف مجيع األقطار، وأنزل عليهم الغيث واألمطار               

ار، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب           وامنع عنهم كيد الكافرين وامللحدين والفج     
النار عباد اهللا إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذوي القرىب وينهى عن الفحشاء والبغي واملنكـر                 
يعظكم لعلكم تذكّرون فاذكروا اهللا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهللا أكـرب                

 . واهللا يعلم ما تصنعون



 )األوىل(الصدقات على الفقراء 
 : هـ١٤١٠ مجاد ثاٍن ١٥

احلمد هللا الغين عن العباد وهم الفقراء إىل هللا، دعاهم إىل حسن الرجاء فيه عند السراء والضراء وحني                  
البأس، وجعل أمر نصرهم عليه، وحداهم إىل الرمحة والشفقة على الفقري واملسكني واألرملة واليتـيم               

تاجني من الناس ووعدهم جزيل الثواب، وسالمة العاقبة يوم احلساب إذا اجتمعت هلم             وعلى كافة احمل  
ومثل الذين  {شروط اإلخالص وآمنوا بوعد اهللا فأنفقوا يف سبيله مما رزقهم سراً وعالنية، قال تعاىل               

 .}ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة آتت أكلها ضعفني
حانك اللهم وحبمدك رب األفضال ومغدق الِنعم، وملـك امللـوك، ال يعجـزك اإلنفـاق وال                 سب

العطاءاألمت، رزقت الكائنات يف العامل املطلق الفسيح واإلنسان ال يزال يف العدم، وضمنت لكل دابـة           
يف األرض رزقها، وجرى بذلك القلم مسطور، نشهد أنك أنت اهللا الواحد األحـد امللـك الفـرد                  

مد، ونشهد أن عبدك ورسولك النيب األمي الذي خرج من الدنيا ال ميلك منها شيئاً، ومل خيلّـف                  الص
مرياثاً وإمنا كان مرياثه العلم والقرآن، وكان يف حياته صلى اهللا عليه وسلم يعطي عطاء من ال خيشـى       

، اللهم صـل    الفقر، وحيث األمة على التعاون والتحابب، ويتصدق بامليسور على ذي احلاجة والفقري           
أحتب أن يلني قلبك، وتدرك حاجتك؟       ((: وسلم على سيدنا حممد القائل ملن سأله عالج قسوة قلبه         

والذي بعثين باحلق ال    . ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يِلن قلبك وتدرك حاجتك          
ضعفه ومل يتطاول على جاره     يعذب اهللا يوم القيامة من رحم اليتيم والنَ له يف الكالم ورحم يتمه و             

 ].أخرجه الطرباين [))بفضل ما آتاه اهللا تعاىل 
 .وصل اللهم على آل نبيك وعلى أصحابه وعلى من تبعهم من هذه األمة بإحسان إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
صوص والعموم، وهي الرسالة    ملة اإلسالم احلنيف ملة التعاضد والرمحة والشفقة يف اخل        : أيها املسلمون 

اخلامتة اليت مجعت يف حقائقها معاجلة األوبئة االجتماعية على األرض اإلنسانية كلها، ولكن وكثرياً من 
املسلمني اليوم يف حقيقة ممارسام لشئون احلياة على حالة من البعد والغفلة عـن معرفـة مـرادات                  

دين واحلياة، وفرقوا بني العبادة والعمل الصاحل املبين على         الشريعة يف احلياة فعزلوا يف معامالم بني ال       
خدمة املسلم ألخيه املسلم، والسعي معه يف حتقيق مسعاه، أو إطفاء ظمئه، وإشباع جوعه، أو حتسني                
أمر معيشته، أو إيوائه، ولو عاد املسلم إىل كتاب ربه وسنة نبيه لرأىا ملسافة البعيـدة بـني حقيقـة                  

 .اإلنسان املعاصر ملسألة اخلدمة لعباد اهللا والتعرض بالسوء على خلق اهللاإلسالم وبني فهم 
وكثري من اتمعات اإلسالمية اليوم تعيش حاالت مضنية حمزنة مبكية ملا أملَّ برجاهلـا              : يا أمة اإلسالم  

ونسائها وشباا وأطفاهلا من احلروب والفنت واضطراب األحوال ونقـص يف الثمـرات واألنفـس               
ال، ميوتون من وطأة اجلوع والربد، ويبحثون عن املأوى والسكن حتت الشجر وبـني احلجـر             واألمو



الصلد، ينادون أمة اإلسالم يف كل مكان أن ميدوا إليهم يد املساعدة السخية، ويقـدموا هللا ممـا يف                   
لثـواب  أيديهم من مال أو ثياب أو مساعدات نقدية أو عينية، فقد وعد اهللا الباذلني يف سبيله جزيل ا                 
ولكـن  {ومنعاً أكيداً من أليم العقاب والقرآن يؤكد للمسلمني حقيقة الرب واإلحسان يف قوله تعاىل               

الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال علـى حبـه ذوي القـرىب             
قوله عليـه الصـالة     وحبب صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني اإلنفاق يف سبيله ب         } واليتامى واملساكني 

وكالقـائم ال    ((وأحسبه قـال     ))الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا          ((: والسالم
 ].رواه البخاري ومسلم [))يفتر، وكالصائم ال يفطر 

من كَفَلَ يتيمـاً أو  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم((: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال  
 .))ةً أظلَّه اُهللا يف ظله وأدخله اجلنة أرمل

واإلنفاق يف سبيل اهللا مثاب عليه فاعله سواًء نفقةً للقريب أو البعيد، كثرياً كان أو قليالً، فـإن اهللا ال              
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم      {: يضيع أجر من أحسن عمالً شاهد ذلك قوله سبحانه وتعاىل         

اليتامى واملساكني وابن السبيل وما تفعلوا من خـري فـإن اهللا بـه         من خري فللوالدين واألقرينب و    
 .}عليم

وأوجه اإلنفاق املشروعة كثرية، منها كفالة األيتام وهي من أفضل القربات يف اإلسالم لقولـه عليـه          
وأشار صلى اهللا عليه وسلم بالسبابة والوسطى        ))أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا        ((: الصالة والسالم 

 يف طعامه   بني مسلمني من ضم يتيماً     ((: ، وقوله عليه الصالة والسالم    ]رواه البخاري . [ج بينهما وفر
 .))وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة، وإنَّ أحب البيوت إىل اهللا بيت فيه يتيم مكرم 

ي اهللا  ومن أوجه اإلنفاق املشروعة الصدقة باملال أو الطعام أو الكساء شاهد ذلك حديث عائشة رض              
 جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا، فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل واحدة منها مترة،              ((: عنها قالت 

ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلـها بينـهما،         
إنَّ اهللا قد أوجب هلا      ((: فأعجبين شأا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال           

 ].رواه مسلم [))ا اجلنة، أو أعتقها ا من النار 
شأن الرمحة والشفقة بالضعفاء واحملاويج شأن عظيم يف اإلسالم، وهل يرزق النـاس             : يا أمة اإلسالم  

ـ     ((: وينصرون إال بضعفائهم؟ شاهد ذلك قول نبيكم صلى اهللا عليه وسلم           ا أبغوين يف الضعفاء، فإمن
 ويعـين أصـيب      ))اليتيم واملـرأة    : تنصرون وترزقون بضعفائكم، اللهم إين أحرج حق الضعيفني       
 .باحلرج واإلمث ملن ضيع حقهما، ويف ذلك حتذير بليغ وزجر أكيد

 .أي اجلائع ))إنَّ من موجبات الرمحة واملغفرة إطعام املسلم السغبان  ((: وقال عليه الصالة والسالم



د والكرم واإلحسان عافنا واعف عنا، وعلى غريك ال تكلنا، وعلى اإلميان الكامـل              اللهم يارب اجلو  
عند حلول اآلجال توفنا، اللهم اكتبنا يف املتصدقني األبرار، واجعل صدقاتنا خالصة لوجهك واتقاًء لنا          

 .وملن يلينا من هليب النار، اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا
أعوذ بـاهللا مـن     } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم       {: ئل كرمي وقال عز من قا   

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال              {الشيطان الرجيم   
الشيطان . تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه واعلموا أن اهللا غين محيد              

 .}كم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضالً واهللا واسع عليميعد
بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر                

 .اهللا يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم



 )اخلطبة الثانية(التعاون على الصدقات 
 :هـ١٤١٠اد ثاٍن  مج١٥

احلمد هللا املان على عباده مبا أعطى وأنعم، املكرم عليهم بالصحة والعافية واألمن التام، وكفى ـذه                 
 .األسباب من نعم

سبحانك اللهم وحبمدك أنت الرزاق وال يرزق غريك، وأنت املعطي ال يعطى غريك، وأنت املعـز ال                 
 .ري إنك على كل شيء قديريعز غريك، وأنت املذل ال يذل غريك، بيدك اخل

نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن سيدنا ونبينا حممد عبدك ورسـولك،                   
إنَّ الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإمنا يستظل املؤمن           ((: اللهم صل على سيدنا حممد القائل     

 أصحابه وعلى من تبعهم من هـذه         ، وصل اللهم على آل نبيك وعلى       ))يوم القيامة يف ظل صدقته      
 .األمة بإحسان إىل يوم الدين

أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا واعلموا أنَّ من أفضل القربات وأبلغ األعمال الصـاحلة عنـد               :عباد اهللا 
اشتداد احملن واستشراء الفنت ومرج العهود وصدق األمر املوعود اهتمام املسلم بأمر أخيـه املسـلم،                

ان له وألسرته، وكلما كان اإلحسان يف القريب واجلار كان الفضل عنـد اهللا              وإعانته، وبذل اإلحس  
 .أعم وأمت وأمشل وأعظم على غري منة وال أذى وال غرض وال عتب وال لوم يف املنتهى وال يف اإلبتداء

إدخال السرور على مـؤمن     : أفضل األعمال  ((: يقول نيب الرمحة ورسول هذه األمة     : أيها املسلمون 
إنَّ  ((:  ويقول صلى اهللا عليه وسـلم      )) وعه، كسوت عورته، أو قضيت له حاجةً أو ديناً        أشبعت ج 

إمنـا  { قال سـبحانه وتعـاىل       )) يباهي مالئكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده       - عز وجلَّ  -اهللا
 .}نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً

شرف األخوة يف اإلسالم، وجعل لألخوة حقوق وواجبـات،         شرف اهللا هذه األمة ب    : يا أمة اإلسالم  
فمن حق املسلم على املسلم أينما كان وحيثما كان أن ال يسلمه ملوجبات الذل واهلوان وال خيذله يف                  

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال        ((: مواطن احلرج والبأس، شاهد ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم         
ن صفة يكرهها اهللا ورسوله وبنهى املسلم أن يتحلى ا مع أخيه املسـلم               واخلذال ))يسلمه وال خيذله    

فحيثما كان املسلم حمتاجاً للنصرة والعون وجب على القادر من هذه األمة أن يفـتح بـاب العـون       
واملساعدة ما استطاع إىل ذلك سبيالً، فمن أطعم أخاه حىت يشبعه، وسقاه من املاء حىت يرويه باعده                 

ار سبع خنادق، ما بني كل خندق مسرية مخس مائة عام، وما ِمن عمل أفضل من إشـباع                  اهللا من الن  
يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما           ((: كبد جائع، وقال صلى اهللا عليه وسلم      

كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، فمن كسا هللا عز وجل كساه اهللا، ومـن                   



عز وجل أطعمه اهللا، ومن سقى هللا عز وجل سقاه اهللا، ومن عمل هللا عز وجل أغناه اهللا،                  أطعم هللا   
  .)) ومن عفا هللا عز وجل أعطاه اهللا

من أدخل على أهل بيـت مـن         ((: أين حنن من قول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم        : يا أمة اإلسالم  
 .))، وأحب الناس إىل اهللا تعاىل أنفعهم للناس املؤمنني سروراً مل يرضى اهللا تعاىل له ثواباً دون اجلنة

موجبات السرور يف بيوت املسلمني إمنا هي الصدقة، وكفالة اليتيم، وإشباع اجلوع،            : يا أمة اإلسالم  
وإسداء املعروف، وكم من مسلم يبخل على حمتاج بدرهم أو قميص أو حلاف مع قدرته عليه، ولكنه                 

ولده وعائلته ومناسباته مئات الدراهم والدنانري غري مبـاٍل وال          ينفق يف هلوه وعبثه وإسراف زوجته و      
 ...مستعتب نفسه على ما أضاع يف غري حمله من مال

. مايل مايل : يقول العبد  ((: وإا لظاهرة سوء يف أخري أمة أخرجت للناس، قال عليه الصالة والسالم           
ى فأبقى، ما سوى ذلك، فهو ذاهب       ما أكل فأفىن، أو لبس فأبلى، أو أعط       : وإمنا له من ماله ثالث    

إنَّ الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها حبقها بارك اهللا          ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))وتاركه للناس   
 .))له فيها، ورب متخوض يف مال اهللا ورسوله له النار يوم القيامة 

وا يوم لقائـه كأمثـال      عِهد احلق سبحانه على نفسه أن يرعى صدقات العباد ليجد         : يا أمة اإلسالم  
إنَّ :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ((: اجلبال، شاهد ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت    

 )) واللقمة كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثـل أحـد               )١(اهللا لرييب ألحدكم التمرة   
 يزل يف ستر اهللا ما دام عليه منه خيط          من كسا مسلماً ثوباً مل     ((} ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات    {

  ))أو سلك، وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء 
ما منكم من أحد إال سـيكلمه اهللا   ((: فاتقوا اهللا عباد اهللا، فإنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

شأم فال يرى إال ما قدم، وينظر ليس بينه وبينه ترمجان، فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أ    
 ].رواه البخاري [))بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة 

ولنكثر من الصدقة الذكر هللا يف السر واجلهر واآلصال واإلبكار فقد دعينا إىل ذكره وشكره والصالة                
 ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنـوا  إنَّ اهللا{على نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىل        

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الكـرام            } صلوا عليه وسلموا تسليماً   
الشرفاء خصوصاً على أهل القرب والفضل والوفاء ساداتنا احلنفاء أيب بكر وعمر وعثمـان وعلـي،                

 اجلنة، وعن أمهما الزهراء البتول، وعن مجيع زوجـات          وارض اللهم عن عمي نبيك وعن رحيانتيه يف       
الرسول أمهات املؤمنني، وعلى العشرة املبشرين باجلنة، وعلى سائر الصحابة رضـوان اهللا علـيهم               

 .أمجعني، وعلينا وفيهم ومعهم برمحتك يا أرحم الرامحني

                                                 
 .ال أعلم إن كان أصلها مثرة أو مترة) ١(



موات، إنك قريب مسيـع     اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واأل        
اللهم اصلح الراعـي والرعية،اللـهم احفـظ احلـرمني     ،جميب الدعوات، وغافر الذنوب واخلطيئات  

الشريفني، وخلص أوىل القبلتني، واكتب النصر لعبادك ملن جاهد يف سبيلك، املدافعني عن دينـك يف              
 .مجيع أقطار األرض يا رب العاملني

 .}آلخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف ا{
إخوانكم مسئويل مجعية الرب اإلسالمية يقومون جبمع التربعات واملساعدات لأليتام وفقراء ااهـدين             

 .من األفغان، وقد حلوا هذه اجلمعة ضيوفاً على هذا املسجد، فنرجوا مساعدم



 )األوىل(توجيه املرأة يف حقوق األزواج 
 :هـ١٤٠٨ مجاد أول ٢٥
مد هللا الذي دعا إىل األلفة واالئتالف، وجعلها عماد البيوت الصاحلة، وأمر عباده املؤمنني معاجلة                احل

أسباب اخلالف ما استطاعوا إىل ذلك إلزالة األحن الكاحلة، سبحان اإلله الكـرمي احللـيم الـرحيم                 
عبارة ألشـرف   الشفيق بالعباد وداعيهم إىل حسن العشرة وصدق الوداد اجلامع بني األزواج بألطف             

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بيـنكم مـودة               {: مراد يف قوله  
فاملودة ما يكون يف بعض البيوت وكمال العشرة وحسن املودة والرمحة ما يكون يف بيـوت                } ورمحة

والصرب مـن اجـل     اخرى تنعدم فيها صور املودة وتنهدم عرى احملبة فيقوم مقامها الرمحة باألطفال             
 .اكتمال حلقات التربية الصاحلة لألجيال

ونشهد أنه اهللا امللك الذي ال إله غريه وال سواه، وال منجى من املفاسد إال إياه، خلق اخللق وعلّمهم                   
 .آداب العالقة فيما بينهم وعلىالرضا بأمره آجرهم وأثام

الرمحة القائم باحلقوق الداعي إىل األلفـة       ونشهد أن عبده ورسوله املبعوث باهلدى واحلكمة والرأفة و        
ما استفاد املؤمن من بعد تقوى اهللا خرياً لـه مـن             ((: وترك العقوق سيدنا حممد بن عبد اهللا القائل       

زوجة صاحلة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غـاب عنـها                  
على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان          اللهم صل وسلم     )) نصحته يف نفسها وماله   

 .إىل يوم الدين
 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا

دين اإلسالم احلنيف دين الصالح والتقوى، ودين طهارة النفس واجلسد والنقاء ، دين             : أيها املسلمون 
ألسـرة وعالقـات األرحـام      لو عرفه املسلمون حق املعرفة لكان خري بديل هلم يف املعاجلة ملشاكل ا            

واألصدقاء، ذاك ألنه ال يستمد مشروعيته من أحد سوى اهللا، وكل أسرة ال حتكّـم شـرع اهللا يف                   
 .املعاملة واالحتكام والسلوك فهي إىل االيار أقرب إمكاناً

وإن من أدق العالمات يف اإلسالم عالقة األزواج فيما بينهم، فالزوج والزوجـة عنـد ارتباطهمـا                 
 .ما إمنا جيتمعان بعقد إسالمي صحيح يستحل به كل منهما من اآلخر ما ال يستحله من الغريببعضه

ومها منذ تلك اللحظات املباركة اليت جتمع بينهما وشائج الصالت املوصوفة يف القرآن يف حميط وزمان           
ـ    ه ال يعلـم  ومكان ومسئولية ويأيت كل منهما إىل حميط األلفة وقد عاش جزءاً من حياته حاكماً لذات

يا أيها الناس اتقوا ربكـم الـذي        {مسئوليات العواطف والصالت واملودات املشتركة اليت قال فيها       
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونسـاًء فـاتقوا اهللا الـذي       

 .}تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً



 الرجل واملرأة أما يف اإلسالم جيسدان تاريخ البقاء األزيل للنـوع            والعشرة الزوجية تقتضي أن يدرك    
اإلنساين الوارث خالفة األرض بأمر اهللا، وعلى شرع اهللا وملة رسول اهللا، خالفاً للعشـرة الزوجيـة       
الكافرة وامللحدة يف عوامل الشرك والكفر واإلحلاد، فإمنا جيسدان يف األرض التكاثر البشـري حتـت                

 .تعاىل خمالفني لشرع ومنهاج رسول اهللا قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواجقضاء اهللا 
وملا كان الغرض الناتج عن عشرة الزوجني يف اإلسالم أمراً يباركه اهللا ويرضاه فينبغي هلما أن يكـون         

 القـرآن   ارتباطهما يف احلياة على مراد اهللا ودعوة رسول اهللا، ولن يتأتى ذلك هلما إال بالنظر يف دعوة                
وسنة سيد ولد عدنان، فإن النظر يف غريمها قد قوض دعائم األسر اإلسالمية ووسع دوائـر الفُرقـة                  
واملنازعات وأول األمور املشار إليها يف ملة اإلسالم معرفة الروابط الداعية لالئتالف واملودة وإقامـة               

أال واستوصوا بالنسـاء   ((: الرجال األسرة املسلمة السليمة يف مثل قوله عليه الصالة والسالم خماطباً           
     انٌ عندكم ليس متلكون منهن شيئاً غري ذلك إال أن يأتني بفاحشٍة مبينٍة فإن فعلنوع خرياً، فإمنا هن

إال أن . فاهجروهن يف املضاجع واضربوهن ضرباً غري مربح، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سـبيالً           
 حقاً، فحقكم عليهن أن ال يوِطئْن فُرشكم من تكرهون،   لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم     

 ))وال يأذنّ يف بيوتكم ملن تكرهون، أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسون وطعـامهن                 
: ما حق زوجة أحدنا عليـه؟ قـال       : يا رسول اهللا  :  قلت ((: وعن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه قال       

 كتسيت، وال تضرب لوجه، وال تقبح، وال جر إال يف البيت          تطمعها إذا طعمت، وتكسوها إذا ا     
 ].رواه أبو داود وابن حبان [))

كثري من األزواج اليوم من ال يعرف بعضهم لبعض حقاً، وال يتبادلون يف بيوم لطفاً               : يا أمة اإلسالم  
 ((:  رسول اهللا يف قولهوال رفقاً، يستهينون بأمر اهللا الداعي إىل الصرب يف جمريات البيوت، وخيالفون أمر       

 فال خشية من اهللا يف وعيده، وال احترام لنداء رسـول            ))خريكم خريكم ألهله، وأنا أخريكم ألهلي       
اهللا يف دعوته السديدة، كل حيكم طبعه وهواه واختياراته، فيوِقع نفسه ومن معه يف شـر األحـوال                  

 .رى األيام والليايلوسييء الفعال وبذيء األقوال، وجفوة يغذيها الشيطان يف جم
ونساء مسلمات اليوم جيهلن ما عليهن حنو األزواج من حقوق، ويعـاملن رجـاهلن معاملـة األذى                 
والتشفي والعقوق، ولعل إحداهن ال تدري ما ينتظرها من الوعيد الشديد والعذاب األكيد ورسـول               

د آبق من مواليه، وامـرأة      عب: اثنان ال جتاوز صالما رؤوسهما     ((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
إذا باتـت    ((: ، ويف رواية البخاري ومسلم    ]رواه الطرباين يف احلاكم    [)) عصت زوجها حىت ترجع   

املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته                
 وأخـرج   )) يرضى عنها زوجها     إىل فراشه فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت           

 مث  ))أنا وافدة النسـاء إليـك       :  يا رسول اهللا   ((: البزار والطرباين من حديث ابن عباس أنَّ امرأة قالت        



فمالنا من ذلك؟ فقال صلى اهللا عليـه         ...((: ذكرت ما للرجال من اجلهاد واألجر والغنيمة مث قالت        
 ))وج واعترافاً حبقه يعدل ذلك، وقليل منكن تفعله         أبلغي من لقيت من النساء أنَّ طاعة الز       : وسلم

. 
وإن من حق الزوج على      ((: ويف رواية البيهقي بسنده عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

زوجته أن ال خترج من بيته إال بإذنه، فإن فعلت لعنتها املالئكة مالئكة الغضب ومالئكة الرمحـة                 
 .))وإن كان ظاملاً  ((:  كان ظاملاً؟ قالوإن:  قيل))حىت تتوب وترجع 

اللهم أعنا على أداء احلقوق والواجبات وبارك لنا يف األبناء والبنـات ويف األهـل واملـال والولـد                   
والذريات، اللهم أصلح بيوت اإلسالم واملسلمني، وألف بني قلوب املتخاصـمني، واسـبل سـترك           

 .وأمانك على هذه األمة إىل يوم الدين
واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر          {: من قائل وقال عز   

 .}ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم
أستغفر بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا و               

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم



 )اخلطبة الثانية(توجيه املرأة يف حقوق الطالق 
احلمد هللا الذي خلق اخللق وأمرهم بطاعته، وأوعد املستجيبني منهم جناتاً جتري من حتتها األار مـع       

ها الناس واحلجارة عليها مالئكـة غـالظ      تتابع فضله ورمحته، وأنذر املكذبني واملستهزئني ناراً وقود       
شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذاك للمعرض جزاء اعتراضه وخمالفته سبحانك               

الذي خلق األزواج كلها مما تنبـت األرض ومـن          {اللهم وحبمدك، أنت القائل يف كتابك العزيز        
 اخلالق الباري املصور له األمساء احلسىن يسبح         ونشهد أن اهللا الواحد األحد     }أنفسهم ومما ال يعلمون   

 .له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم
ونشهد أن رسوله الداعي إىل اآلداب واألخالق احلسنة سيدنا حممد بن عبد اهللا الصابر علـى األذى                 

اء خـرياً فـإن   استوصوا بالنس ((والبالء، واملؤدب أهله بأدب السماء، والقائل صلى اهللا عليه وسلم           
املرأة خلقت من ضلع، وإنَّ أعوج الضلع أعاله، فإن ذَهبت تِقمه كسرته، وإن تركتـه مل يـزل                  

 ].رواه البخاري ومسلم [))أعوج، فاستوصوا بالنساء 
 .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 . بتقوى اهللاأوصيكم ونفسي: عباد اهللا
اإلسالم يؤثر االجتماع ويكره االختالف والفُرقة يف كل حال، واحلياة الزوجيـة يف             : أيها املسلمون 

اإلسالم دعامة كربى من دعائم االستجابة هلذا الدين وتقوية بنيانه، ولذلك أمر القرآن الرجل أن يصرب 
ها وال تبـادر إىل املطالبـة بفـك         على زوجته وال يعجل يف طالقها، وأمر املرأة أن تصرب على زوج           

ودخـل  } فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً          {عصمتها، قال تعاىل    
. ألين ال أحبـها   : ملاذا؟ قال : فقال له .  إين أريد أن أطلق زوجيت     ((: رجل على عمر بن اخلطاب فقال     

 ويف ذلك إشارة مـن      ))ين أخوة اإلسالم؟    ثكلتك أمك، وأي البيوت قام على احلب، فأ       : فقال عمر 
عمر إىل الرجل أنه إن مل يكن حيبها يتخذها أختاً له يف اإلسالم رغم كرهه هلـا يعلمهـا ويطعمهـا          

 .ويكسوها وختدمك وختدم أوالك وتعفَّك عن احلرام
أة الطالق من   من أبشع الظواهر اليوم يف العالقات الزوجية القائمة أن تسمع مطالبة املر           : أيها املسلمون 

زوجها التفه  األسباب وأبسطها، وقد حيتدم اخلالف بني الرجل وامرأته وينفذ الرجل الطالق مندفعاً               
 .بسوء التصرف وضيق األخالق، وما كان هذا خلق املؤمنني وال سلوك املتقني الصابرين

كري على الزوجني يف    فالدين احلنيف شريعة هذه األمة ودستورها وهاديها يف دنياها وأخراها يشدد الن           
اندفاعهما وسرعة احتدام طباعهما ومطالبتهما االنفصال والطالق من بعضهما، فيقول عليه الصـالة             

أميا امرأة سألت زوجها     ((:   ويقول عليه الصالة والسالم     ))أبغض احلالل إىل اهللا الطالق       ((: والسالم



ة صربت على سوء خلق زوجها أعطاها       الطالق من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة، وأميا امرأ         
  ))اهللا من األجر مثلما أعطى أنيسة بنت مزاحم إمرأة فرعون 

وهلن من احلقوق مثل الذي عليهن باملعروف، وال يدخل يف احلقوق مطالبة املرأة زوجها جماراة اجلريان           
 صلى اهللا عليـه     وأهل الرتب واملال يف املأكل واملشرب وامللبس واآلثاث واملظهر حلديث رسول اهللا           

أن تطعمهـا إذا طعمـت، وتكسـوها إذا          ((: وسلم جواباً على من سأله عن حقوق املرأة فقـال         
لينفـق  { ويؤيد ذلك قوله تعاىل      ))اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح، وال جتهر إال يف املبيت            

، }فساً إال ما أتاهـا    كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا ن                
فاملرأة اليت ترى أن من حقوقها تكليف الزوج ماال طاقة له يف اإلنفاق واملصروف قد جاوزت احلـد                  

 واملرأة اليت ترى أنَّ من حقوقها إطالق حريتـها         }فأمسكوهن مبعروف {املشار إليه يف اإلسالم بقوله      
 النسوة يف األسـواق ومـا تسـمعه يف        يف اخلروج إىل املعارض واألسواق لترقب وتنظر ما تنظر إليه         

األبواق عن املعروضات واألذواق، قد جاوزت احلد املنصوص يف مفهوم احلقوق، وخرجت عن طاعة              
اهللا ورسوله، ووقعت يف العقوق، واملرأة اليت ترى أن من حقوقها التبهرج والتزين والتعطـر كلمـا                 

ع را ونبيها مستهترة بطاعة زوجها قال       خرجت فاتنة مفتتنة فهي امرأة خارجة عن حدود األدب م         
أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهـي           ((: فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 أيـن   ((:  وروى احلاكم أنَّ امرأة مرت بأيب هريرة ورحيها يعصف، فقال هلا           ))زانية، وكل عني زانية     
 فارجعي ((:  قال)) نعم ((:  قالت)) وتطيبت له؟   ((:  قال ))ىل املسجد    إ ((:  قالت ))تريدين يا أَمة اجلبار؟     

ال يقبل اهللا من امرأة خرجـت إىل         ((: فاغتسلي، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
 .))املسجد صالة ورحيها يعصف حىت ترجع فتغتسل 

ظِّم لطموح النساء، ومهذِّباً لغوايان البشرية      ديننا احلنيف يف آدابه وقيوده الشرعية من      : يا أُمة اإلسالم  
الطبعية، ودينهن خري هلن من فوضى الدعايات الغربية والشرقية، وإذا كان دعاة السـفور والفجـور               
وإخراج النساء احملصنات من الدور يبذلون اجلهد اجلهيد يف عامل اإلسـالم واملسـلمني ويوسـعون                

 ودعايات الفساق لرتع ما تبقى من قشرة احليـاء يف املـرأة             جواذب األشواق يف كثرة زينة األسواق     
لتدوس بأقدامهن متيخترة على أنقاض الشريعة والقرآن وتسهم يف ترويج التجارات والسلع واملنتجات     

والدعوة إىل حرية اإلرتزاق ومفاسد األخالق   ..وأدوات الزينة، واالحتكاك بالفساق ومساسرة السواق       
صنفان مـن    ((: ملسلمات والفتيات املؤمنات بقول نبيهن صلى اهللا عليه وسلم        فإننا نذكّر األمهات ا   

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ، ونساء كاسيات عاريـات             : أهل النار مل أرهن   
مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائل ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها يوجـد                

 أربعة من النساء يف     (( وقال عليه الصالة والسالم   )) من مسرية كذا وكذا     * كذا  من مسرية كذا و   



امرأة عفيفة طائعة هللا ولزوجها، صـابرة       : وذكر من األربع الاليت يف اجلنة      )):...اجلنة وأربعة يف النار   
قانعة باليسري، ذات حياء وحشمة إذا غاب عنها زوجها، حفظت نفسها وماله، وإن حضر أمسكت               

ا عنه، وامرأة مات عنها زوجها وهلا أوالد صغار فحبست نفسها على أوالده وربتهم وأحسنت               لسا
فامرأة بذيئة اللسان على زوجهـا إن       : إليهم ومل تتزوج خشية أن يضيعوا، وأما األربعة الاليت يف النار          

امرأة ال تستر   غاب عنها مل تصن نفسها، وإن حضر آذته بلساا، وامرأة تكلف زوجها ماال يطيق، و              
نفسها من الرجال وخترج من بيتها متبهرجة، وامرأة ليس هلا هم إال األكل والشرب والنوم، وليس هلا                 

 .رغبة يف صالة وال طاعة هللا وال طاعة لرسوله وال يف طاعة زوجها، فهؤالء ملعونات من أهل النار 
قوق وعليهن من الواجبات ولنعلمهن اآلداب      فلنتق اهللا عباد اهللا، ولنبصر بناتنا ونساءنا مبا هلن من احل          

واألخالق قبل خروجهن عن الطاعة وفساد األذواق، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت من النسـاء،                
ولنكثر من ذكر اهللا ومن الصالة والسالم على رسول اهللا من أمرنا بالصالة والسالم عليه قدمياً بقوله                 

صلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صـلوا عليـه وسـلموا             إنَّ اهللا ومالئكته ي   {: تبارك وتعاىل 
، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا حممد وعلى آله وأصـحابه الكـرام الشـرفاء                 }تسليماً

خصوصاً على األربعة اخللفاء سادتنا وأئمتنا أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمـي                
زهراء البتول، ومجيع زوجات الرسول، وعلى العشـرة املبشـرين   نبيك ورحيانتيه يف اجلنة ، وأمهما ال      

باجلنة، وعلى بقية الصحابة رضوان اهللا عليهم، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، اللهم اصلح الراعـي               
والرعية، اللهم احفظ احلرمني، اللهم اكتب النصرة والغلبة للمجاهدين يف سبيلك واملـدافعني عـن               

 ى الطغيان، وامجع كلمة املسلمني، دينك، واهزم اللهم قو
عبـاد اهللا إن اهللا يـأمر بالعـدل         } ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار          {

 . واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يغظكم لعلكم تذكرون



 )اخلطبة األوىل(مفهوم احلب يف ذات اهللا 
 :هـ١٤١٠

 الذي أكرم عباده الصاحلني حبسن الوداد وصفاء العالقات تظهر وشائجها يف عالقام حمبـة    احلمد هللا 
خالصة يف العادات والعبادات وأسعدهم يف الدنيا حببه وحب رسوله خري الربيـات ومنـها وعليهـا                 

ـ              ور جيتمعون ويتفرقون وحيرصون على بث التوادد والتراحم والتعاطف فيما بينهم فينالون أعظم األج
وأشرف احلسنات، سبحانه من إله كرمي رحيم رضي احملبة يف ذاته سلوكاً حممـوداً، مـنح العبـاد                  
املتحابني فيه أمان املوقف يوم خياف الناس، وجعلهم على منابر من نور يشاهدون فصل القضاء وهم                

لئـك الـذين    أو{يف قمة اللذة واالستئناس ينعمون بصدق الوعد الذي قطعه هلم يف احلياة إله الناس               
 .}نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئام يف أصحاب اجلنة

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة نسأله ا بعث احملبة اخلالصة يف قلـوب العبـاد                     
ر لتكون هلم دليالً وهادياً يبلغهم إىل أفضل املراد وسبباً ينقذهم من مضالت األزمان ويدرأ عنهم شرو               

الفساد واإلفساد، ونشهد أن سيدنا حممد عبد اهللا ورسوله مثال احلب الصادق وقدوة احملبني ورسول               
الوداد واألخالق وصفاء الطويات وصدق اليقني املبعوث باليمن واإلميان، وإصالح قوالب وقلوب بين             

من كانَ اَهللا : وة اإلميانثالث من كُن فيه وجد ن حال ((اإلنسان من مثل قوله عليه الصالة والسالم 
ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن أحب عبداً ال يِحبه إال اهللا، ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد                   

 ].رواه البخاري ومسلم [)) أن أنقذه اهللا ِمنه كما يكره أنْ يقْذَف يف النار
 .ابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الديناللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصح

 : عباد اهللا أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا
كان عصر صدر اإلسالم عصر تأسيس ملكارم األخالق وشـريف األذواق وموضـع             : أيها املسلمون 

قواعد العالقات واالرتباطات املميزة بني أهل اإلميان وشراذم أهل الكفر والنفاق، عصر جاء بـأرقى               
بة بني القلوب ومجع الصدور باألوائل يف ظاهرهم وباطنهم على صدق املعاملة مع عالم              الوسائط املقر 

 .الغيوب، وصدق الوفاء واإلخالص لنبيهم األسوة القدوة احملبوب
فبلغوا ذا احلب اإلسالمي الراقي أرفع الدرجات العلية وهزموا عالئق الكفر اموعة على املصـاحل               

شواهد احملبة الصادقة بني أنواع األخالء املتجانسني يف الـدعوة الدنيويـة            والرغبات الدنيوية وفرقوا ب   
 يا عبـاد ال خـوف       .األخالء بعضهم لبعض عدو إال املتقني     {واألخروية، شاهد ذلك قوله تعاىل      

. ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون    . الذين آمنوا وكانوا مسلمني   . عليكم اليوم وال أنتم حتزنون    
حاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعـني وأنـتم فيهـا               يطاف عليهم بص  

احلب يف اهللا خلق عظـيم األثـر، واسـع      } وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون      . خالدون



النتائج، هو يف اإلسالم أرفع من صالت القرابة والعرقية والوشائج، وهو العنصر الروحي الفعـال يف                
  ندة على مرادات اهللا ومرادات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال فيه رسول اهللا      اجتماع األرواح ا
أجناد جمندة، ما تعارف منها ائتلف، وما  (( ويف رواية ))األرواح جنود جمندة  ((: صلى اهللا عليه وسلم   
التناد حيث   وما تناكر أو ما ختالف منها اختلف وهو الوسيط اجلامع للعباد يوم              )) تناكر منها اختلف  

حيشر الناس يوم القيامة على كيفيات عالئقهم وارتباطام فيما بينهم شاهد ذلك حديث أنس رضي               
 ))وما أعـددت هلـا؟    ((:  فقال له)) مىت الساعة؟ ((:اهللا عنه أنَّ إعرابياً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم  

 جاء ((: ، ويف رواية أخرى)) ع من أحببتأنت م ((:  ، قال)) الشيء، إال أين أحب اهللا ورسوله   ((: قال
املرُء مع  : قال صلى اهللا عليه وسلم    . الرجل حيب القوم وملا يعمل بعملهم     : يا رسول اهللا  : إعرايب وقال 
 بأَح نم(( . 

واحلُب يف ذات اهللا مقام رفيع الشأن، يرفع اهللا به املتحابني صدقاً يف ذاته على منابر من نـور يـوم                     
:  قال رسول اهللا صلىا هللا عليه وسـلم ((: القيامة، شاهد ذلك حديث أيب الدرداء ورضي اهللا عنه قال         

ليبعثن اهللا أقواماً يوم القيامة يف وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسو بأنبيـاء وال                 
 أي بينهم لنا؟،    ))نا نعرفهم؟   جلَّهم ل : يا رسول اهللا  :  فجثا إعرايب على ركبتيه، وقال     ((:  قال ))شهداء  
رواه  [))هم املتحابون يف اهللا من قبائل شىت وبالد شىت، جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونـه                 ((: فقال

 ].الطرباين بإسناد حسن
ويف غمرة الركب العظيم يوم الندم واحلسرة، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سـليم                    

أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي، فيستجيبون             : ن الرحيم ينادي مناد الرمح  
 .)١(يف زهو وفرح لنداء الرمحن وينالون املزية العظمى يف أعظم موقف وأحرج مكان

 وألجل هذه الدرجات العظيمة حيق ألهل احملبة اخلالصة هللا ورسوله أن يفخرون ويفـاخرون بقـول           
حقَّت حمبيت للذين يتحابون من أجلي، وقد حقَّت حمبيت للـذين            ((: ديث القدسي رم فيهم يف احل   

يتزاورون من أجلي، وقد حقت حمبيت للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت حمبيت للذين يتصادقون            
 ].رواه أمحد بإسناد صحيح [)) من أجلي

 أن أصيبها منك، وال قرابة بـيين        واهللا إين ألحبك لغري دنيا أرجو     :  قلت ملعاذ  ((: وعن أيب مسلم قال   
أَبِشر إن كُنت صادقاً فإين     :  فجذب حبويت مث قال    ((:   قال  ))هللا  : فألي شيء؟ قلت  : قال معاذ . وبينك

املتحابون يف اهللا يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظلـه،            : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
 ].ه ابن حبانروا [))يغبطهم مبكام النبيون والشهداء 

                                                 
 .األوراق مبعثرة على حنو كبري)١(



اللهم امنحنا حبك، وحب نبيك، وحب من يقربنا حبه إليك، اللهم اجعل حمبتنا يف ذاتك طريقـاً إىل         
النجاة يوم العرض عليك، اللهم آمنا بصدق احلب فيك ويف نبيك من هول املطلع يوم الفزع واهللع،                 

ك الصاحلة حىت نسلك ا بقية احلياة       وابعث يف قلوبنا نور احملبة اخلرية النرية اليت بعثتها يف نفوس عباد           
فإذا قرأت القرآن فاسـتعذ بـاهللا مـن         {: مبنك وفضلك يا رب العاملني، وقال عز من قائل كرمي         

ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت        { أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم       }الشيطان الرجيم 
لقد أظلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكـان         . خليالًياويلتاه ليتين مل أختذ فالناً      . مع الرسول سبيالً  

 .}الشيطان لإلنسان خذوالً
بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم باآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر                

 .اهللا العظيم يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم



 )اخلطبة الثانية(احلب يف ذات اهللا 
 : هـ١٤١٠مجاد األول  ٢٤

احلمد هللا الذي جعل احملبة يف ذاته صفة األولياء واألتقياء والصلحاء من كل أمة دعـاهم إىل جتسـيد              
حقيقة التحابب فيه والتباغض فيه عند انفصام شروطها املهمة، ومن شروطها التناصـح يف ذات اهللا،                

ضطالع باملأمورات، والنفع للمسـلمني،     والتعاون على اخلري والرب والتقوى، واجتناب املنهيات، واال       
وصدق ااهدة يف ذات اهللا ورسوله على مرادات اهللا ورسوله، سبحانك اللهم وحبمـدك أحببـت                
الصدق فيك والتحابب من أجلك فجعلته طريق النجاة يف احلياتني، وسلم الترقي إىل حقيقة رضاك يف                

 على منهج سيد املرسلني، ومنهج صحابته املهتدين        الدارين، وسبباً من أسباب نصرة الدين وإقامة امللة       
 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

ونشهد أن سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهللا املتوج من مواله بتاج احملبة واالصطفاء، وهو رسوهلا املتبـع                  
بغـض يف اهللا  من أحـب يف اهللا وأ  ((ونبيها املقتفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد القائل    

وصل اللهم على آل نبيك وعلى أصحابه   ].رواه أبو داود   [))وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميان        
 .وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا: عباد اهللا
ات اهللا، ألنـه  ما أشد حاجة األمة اإلسالمية اليوم إىل تبصريها مبفهوم احلب يف ذات اهللا والبغض يف ذ 

إذا جاءها على قواعده السليمة ومراداته احلكيمة كان سبباً يف استنهاض األمة من رقدا واستنقاذها               
من عبدية اهلوى والنفس والشيطان، ومن هيمنة احلطام الدنيوي ورق الشهوات، بل هو إطالق حترير               

د قوا ونشاطها من مادة اإلسالم      مشويل لكافة اجلوارح يف اإلنسان البشري لتصبح قوة رمحانية تستم         
شاهده حديث معاذ بن أنس رضي      ) أفضل اإلميان (اخلالصة النقية، وذاك هو األمر املسمى يف اإلسالم         

أنْ تِحب يف اهللا، وتبغض      ((: اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أفضل اإلميان فقال             
أن حتب للناس ما حتب      ((:  قال )) وماذا يا رسول اهللا؟      ((:  قالوا ))يف اهللا، وتعِمل لسانك يف ذكر اهللا        

 ].حديث أخرجه أمحد يف مسنده [))لنفسك، وتكره هلم ما تكره لنفسك 
واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا من أوثق عرى اإلسالم، والعروة هي احلبل املتني الذي ال ينقطع بصاحبه        

 كُنا جلوساً عند النيب صلى      ((: بن عازب رضي اهللا عنه قال     إىل يوم الدين، شاهد ذلك حديث الرباء        
. اجلهاد: فقالوا. حسنة وما هو به   : قال. الصالة: قالواأي عرى اإلسالم أوثق؟     : اهللا عليه وسلم فقال   

أوثق عرى اإلميان أن حتب يف اهللا وتـبغض يف          : مث قال صلى اهللا عليه وسلم     . حسن وما هو به   : قال
  .))اهللا 

قاعدة احلب يف اهللا والبغض يف ذاته قاعدة قَلَبها أهل الزمان على أُم رأسها ومل يعـد                 :  اإلسالم يا أمة 
أحد يعرف قدرها وال مقدار خريها وأثرها وتأثريها يف السلوك واألعمـال والقربـات، واسـتبدل                



لشهوات وقوامها  اموع األوسع من املسلمني تلك العالقة الراقية العظيمة بعالقات أساسها املصاحل وا           
تساوي العقول يف الرغبات واهلوايات بل أسقطتها األجيال املتأخرة عن مرتبتها العليا لتحصـرها يف               
دائرة العشق والغرام والعاطفة الوجدانية الشهوانية، وعليها وفيهـا يتسـابق املؤلفـون واملصـنفون               

 واالت واألفالم واألقالم    والقصاصون واملخرجون واملمثلون واملطربون وتتصدر مواضيعها الصحف      
 .واألزالم، ويتطلع إىل سفسطائيتها الشباب والشابات يف اليقظة واألحالم

إال ما تعيشه أمة اليهود والنصارى وشراذم الكفر والنفـاق          ) مدلول احملبة (وكأننا أمة ال رصيد هلا يف       
 البنات واألوالد حىت أفرزت     احليارى من تسويق الفساد واإلفساد وترويج أسوأ العبارات واملقاصد يف         

جمتمعاتنا املوبوءة شباباً وأجياالً تشغلهم أحاديث الغرام واحلب والعاطفة وتسكرهم أغـاين الفسـق              
واون العاصفة وبسببها صار أحدهم يرب صديقه وجيفو أباه وأمه، ويطارد خيـال املـرأة جسـداً                 

وع تفيض حسرة على فوات معصية أو قلقاً        كمطاردة احليوان ارد عن احلياء واألدب واحلشمة، ودم       
من تنهدات مطرب أو مغنية، وال مكان خلشية اهللا أو مراقبته أو البكاء من خوف عقابه وأليم عذابه،                  

 .أو الطمع يف جنته وثوابه
أين حنن من صدورنا األماثل وآباءنا األوائل الذين مل خترجهم عواطفهم عن مـرادات       : يا أمة اإلسالم  

إنَّ من عباد اهللا     ((: رادات رسوله، وإمنا صح لنا أن نقول فيهم شاهد احلديث النبوي القائل           اهللا وال م  
 يا  ((:  قالوا ))ألناساً ما هم بأنبياء وال شهداء، تغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكام من اهللا               

رحـام بينـهم وال أمـوال       قوم حتابوا بروح اهللا على غـري أ        ((:  قال ))ختربنا من هم؟    : رسول اهللا 
يتعاطوا، فواهللا أن وجوههم لنور، وإم لعلى نور، وال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنـون إذا       

حـديث رواه    [}أال أنَّ أولياء اهللا ال خوف عليهم والهم حيزنون        {:  مث قرأ هذه اآلية    ))حزن الناس   
 ].أبو داود

بنا وقلوب أبنائنا عن مرادات اهللا ومرادات رسول اهللا، لنعلم   فلنتق اهللا عباد اهللا، ولنتفقد يف دواخل قلو       
حقيقة املعاين السامية يف معىن احلب يف اهللا والـبغض يف اهللا، ونكثـر يف التوبـة والرجـوع إىل اهللا            
واالستغفار والذكر هللا آناء الليل وأطراف النهار، ومن الصالة والسالم على النيب املختار من أمرنـا                 

إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنـوا     { قدمياً بقول اهللا تبارك وتعاىل       بالصالة عليه 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وأصحابه الكرماء الشـرفاء،           } صلوا عليه وسلموا تسليماً   

ـ                ي خصوصاً على األربعة اخللفاء سادتنا وأئمتنا أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عم
نبيك وعن رحيانتيه يف اجلنة، وعن أمهما الزهراء البتول، وعلى مجيع زوجـات الرسـول أمهـات                 
املؤمنني، وعن العشرة املبشرين باجلنة، وعلى سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، اللهم اغفر لنا               

ف رحيم، اللهم أصلح    وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا إنك رؤو            
الراعي والرعية، اللهم احفظ احلرمني الشريفني، اللهم اكتب األمن والسالمة واحلفظ لعبادك املؤمنني             



أمجعني، وانصر ااهدين يف سبيلك واملدافعني عن دينك، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة                
 .وقنا عذاب النار

اإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشـاء واملنكـر والبغـي،    إن اهللا يأمر بالعدل و: عباد اهللا 
يعضكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمكم يزدكم، ولـذكر اهللا              

 .أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون


